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besispraudžiantiems daug tei Klausymas dabar kįla, ką d ui, o vienok, visi lino, kad skavo surinktųjų žydų social dukterį, sugrąžino Ją ir pra nės sukaktuvės”, kaltina pa
caras su ta nauja du Maskolijos užrubežinių daly* demokratų partijos atsišau dėjo belstis Į grinčios duris. gal 129 str. 1, 2 ir 3 punktų;
Isybės pasakė.
Seniau gi darys
<
kų ministeris buyo Prancū kimų šriftą (raides). Atsi Ligonei užklausus, kas bel už patalpinimą No. 2.8 Lap
Revoliucija faaskolijoj. žmogus prieš kunigą nedryso irnai Kad ji iš syk susirėmė zijoj ir meldė paskolos, bet
šaukimas buvo apie rinkimus džiasi Į duris, duktė atsakė, kričio 30 d. straipsnio “Kas
randu, jau . nieks negal
nė lupų pakrutinti. Keičia- su
i
Jos
negavo
ir,
turbut,
kol
ne*
i Nors dar naujoji durna ne- ,si mat žmonių , nuomonės, abejoti,
dumon,
kuriame patariama Ji gryžtanti su uždarytosios bus toliaus”, kalt, pagal 129
nes
neabejoja
nė
i
susirinko Tauridos rūme, Kol žmonės nešė sunkų vai- jpats randas. Durna nepasi- užgims tvarka, jos negaus.
buvo žydams balsuoti už sa rūsyje moteriškės vyru. Ligo str. 1 ir 2 punkto.
nors dar ir nėra žinių, žino- (džios Jungą, jie lenkė spran- jganėdys rando jai užtvirtinti
vąjį kandidatą.
Rinkėjas nė atsakė neatidarysianti, kol
2) “Der Nuer Weg” kal
Anglija.
ma pilnų, apie atskirų tautų (dą prieš kiekvieną prispau- ]paduotais sumanymais, bet
suimtas.
nepagryšiąs jos vyras namo. tinamas pagal 129 str. 1, 2 ir
išrinktus atstovus, bet visgi ,deją, "bet sykį pasišiaušę statys,
Anglijoj pats randas ren „Vilniaus Aušros” vardu Plėšikas, nuplovęs mergaitei
ir tai pirmiausiai, jam
i
3 {Rinkto už atspauzdinimą
žiniA, kad ir antrojoj durnoj, prieš vieną, nekenčia nė ki* isavo reikalavimus. Ar ran gia svarbias reformas. Nu įsikurs Vilniuje nauja lietu peiliu ausis ir nosį, pradėjo
No. 23 žinių apie Dinaburgo 1
nors Stolypin, ją renkant, to, stengiasi sutraukyti viso- <das priims tuos durnos reika raminimui Airijos, Jis ren vių draugija, kurios tikslas: laužti langą, ką matydama
apskričio konferenciją, apie
dar labiau susiaurino maža- kius pančius, koki jie nebū lavimus?
Jeigu nepriims, giasi pripažinti, jeigu ir ne platinti terp Vilniaus gub. ligonė, šuvlu iš revolverio ant
Mogilevo aps. konf. ir apie
turčių tiesas; nors Jo pagel- tų, ar politiški, ar varžanti prasidės bergždžios tąsynės, visišką, tai gana plačiuose ru- gyventojų apšvietimą lietu vietos užmušė plėšiką. Už
ginklavimąsi ir apsigynimą.
. bininkai siuto, laužė Jo pa žmogaus saužinę, ar ekono bergždžias darbas be Jokių bežluose autonomiją Airijai, vių kalboje. Draugija keti darytoji gi rūsyje moteriškė,
3) “Naša Dolia” apkaltin
ties pripažintas tiesas, naiki miški, ar k i tok i.
vaisių. Kad naujoji durna kad pats airiai galėtų valdy- na steigti pradines moky užgirdus griučioje šūvius ir
tas
pagal 129 str. 1, 3 ir 6
no rinkimus, jeigu žmonės
klas, kursus suaugusiems an riksmą, pasikorė.
Be abejonės, dvasiškija la- igalėtų Maskoliją nuraminti, tiesi.
kur rinkėjais išrinko ne ran biausiai pati sau užkenkė, reikia, kad caras ir Jo miniSugryžęs namo ligones vy punkto už patalpinimą No. 5
Kadangi gana tankiai An alfabetams (nemokantiems
do šalininkus,]! areštavo be daug klaidų padarė, nesu- eteriai
pasiduotų žmonių at glijos parlamento užgyrimus skaityti ir rašyti), mokytojų ras ir radęs sužeistą vaiką, Lapkričio 18 d. visos eilės
i
jokio pamato žmonių kandi prasdama visai persikeitusių istovų užkirtiems reikalavi atmetė lordų rūmas, taigi an seminarijas, knygynus, bib žmoną gi po tokių atsitikimų straipsnių apie: rinkimus,
datus. bus dar daugiau kai žmonių geismų. Stygą mat mams. Dabar to nieks dar troji, bet ne žmonių balsais liotekas, skaityklas, prie labai silpną, ir du lavonu valstiečių pinigus, apie Rosiriųjų partijų atstovų, negu galima tempti tik iki atsa negali matyti. Caras ir jo rinkta tiesdarių dalis, tai glaudas, teip-pat gi viduri namuose, pašaukė policiją, jos generolų užlaikymą ir ke
jų buvo pirmoje: pirmoje kančių rubežių, tempiant ją ministeriai nenori į žmonių žmonės nuo seniai reikalauja nes ir augštesnes mokyklas. kuri sustatė protokolą ir per lių kitų dalykų.
4) “Naša Tribūna” apkal
durnoje daugiausiai buvo toliau, turi ji trukti. Ran rankas sudėti valdžią, taigi visiško panaikinimo lordų Be to dar: Ji steigs liaudies davė teismo tyrinėtojui.
kadetų, jie išpradžių valdė das ir dvasiškija tempė ją caras nori ir ant toliau pasi rūmo, kad tiesos butų išduo namus, organizuos skaity Vilniaus mokslo apskričio tinta pagal 129 str. kr. įsta
durną, kol nesusiorganizavo perdaug, todėl ji truko, per likti niekeno neaprubežiuotu damos vien parlamento susi mus, koncertus, spektaklius valdyba užprenumeravo į tų, 1, 2 ir 3 punkto, už atir nesusiprato ūkininkų kai tai Įtekmė rando tarnų ir ku visos Maskolijos valdonu, ku dedančio iš žmonių rinktų Jo ir tt.. Sąnario mokestis — Vilniaus gubernijos liaudies gpauzdinimą No. 1 Gruodžio
miečių atstovai ir nedidelis, nigijos nupuolė ir jų žmonės rią vienok neišmintingu val atstoviu Žmonių tokiam rei metams 1 rubt; sąnariais šel mokyklas 600. egzempliorių 12 d. straipsnio “Dabarties
bet karštų vyrų pulkelis tvė pradeda neužkęsti, vietoj pa dymo budu Į čielą eilę nelai kalavimui dabartinė ^ilniste- piančiais gali būti visi, Įne rusų sanvaitraščio ,, Krestja- minutė ir jos tikslas”.
ręs darbininkų partiją seno klusnių, besiduodančių kirp mių, o žmones į vargą įstūmė. rija pritaria ir žada paduoti šusi ejie mažiausia kasmet 3 nin”. Mokslo apskričio val 5) “Siever.-Zapad. Golos”,
joj durnoj. Su kadetais, ma ti ir skriausti išsidirbo jiems Žmonių gi dumon rinkti at užtvirtinimui parlamento su rublius.
dyba, matyt, apdovanos to pagal 281 ir 1058 str. 1
žais nusilenkimais, rlindas, neužsitikinti priešai. To nė stovai sutinka carui palikti manymą panaikinimo lordų
Minėtosios draugijos Į- kia dovana visas minėtojo punkto įst. apie bausmes už
bent iš pradžių, galėjo susi valdžia, nė kunigija nesu tik pildymą durnos užgirtų rūmo. Anglija butų todėl steigėjai: inž. Pr. Markūnas, apskričio 6 direkcijas.
atspauzdinimą Lapkr. 24 d.
taikyti, bet to nedarė, tikė prato, nepermatė savo laike, tiesų. Neįstabu, kad Jis val pirmutinis kraštas, kur val pris. adv. Jonas Vileišis, mo
Sausio 22 d., apie 1 vai. po No. 292 kelių straipsnių.
damasi paalsinti, sudemora- nemokėjo ištemptą stygą tru dęs be kontrolės, nors Jo val džia butų pavesta vien žmo kytoja Ona Pleirytė-Puidie- pietų, krasos biure slaptosios
6) v‘Svobodn. Slovo” kal
lizuoti durną, pasėti Jos sąna putį atleisti, per tai turi džia buvo ir visai netikusi, nių rinktam parlamentui. nė, kuo. Juozas Tumas, inž. policijos agentai suėmė 4 va
tinamas pagal 1 ir 2 punkto
rių tarpe nesutikimus, ir su- rinkti pasekmes savo nesu nenori užimti antrą vietą.
Dabar veik visur parlamenta- Kazys Puida, Zofija Smeto gis.
Vienas vagių turėjo krim. įst. 129 str. už atspauzdemoralizuotą durną suvaldy pratimo. Keiksmai ir nieki Durna susirinks Peterbur riškuose kraštuose krašto nienė, d-ras Al. Rymas, Na netikrą pasportą.
dinimą No. 146 straipsnio
ti. Apsiriko savo apsiroka- nimai drystančių kritikuoti ge 5 d. kovo. Klausymas valdžia atiduota dviem insti talija Rymienė ir d-ras Juo
Sausio 22 d. policija krėtė “Partijos ir sąjungos”, pagal >
vimuose: kadetai, noroms ne kunigų darbus jau nuo žmo tik, kaip ilgai ji darbuosis, tucijom:
Amerikoj, antai, zas Bagdanavičlus.
knygų sandėlį „TovarišČ”, 281 str. p. 1, ir 1038 str. įst
norams, turėjo eiti, bent nių atmoka kaip žirniai be kokius Jos užgyrimus priims kongreso užgytimu* kontro
4 d. vakario, Lukiškių ka Nikodimo skersgatvyje, ir apie bausmes ir pagal 129 str.
svarbesniuose reikalavimuo riami į sieną, įspūdžio nepa randas. Iš užgyrimų pirmu liuoja, o tankiai ir atmeta iš lėjimo kieme, 5| vai. ryto, konfiskavo ,,Kolokolo” ir 1 ir 2 punkto už kitus straip
se, išvien su radikališkesnių daro; kitokio gi įnagio pakė- tinės durnos randas priėmė didžturčių susidedanttaaMna- tapot sušaudytas kurpius (iš „Molėto” legališkų leidimų snius.
partijų atstovais. Nors terp limuiAnupuolusios įtekmės tik vieną: pripažinimą 15 mi tas; tas pats yla Prancūzijoj. Minsko) Izraeli us Mazel, ku už 1000 rublių.
20 d. gruodžio, apsaugos
žadėtų daug buvo ir žemval kunigjp) surasti
nemoka. lijonų rublių maitinimui ba Maskolijoj išvaikytoji durna rį pasmerkė miriop Vilniaus
Spaudos dalykų inspekto skyriui paliepus, policija pa
džių atstovų, bet gindami sa Mat žmogui sunku išsižadėti dą kenčiančių rytines Masko- buvo užgyrusi reikalavimą, karės apskričio teismas 12 d. rius konfiskovo atspausdintą
vo įtekmę, jie į (pritarė sknr- ginklo, kuris per amžių eiles Ii jos gyventojų, bet ir kelis kad butų panaikinta iš urėd- gruodžio pr. met. už tai, kad Sirkino spaustuvėj lietuvių darė žydų 2 sanvaitinio laik
r'jrtančių, varguose paskendo- buvo geru ir pagelbėjo.
milijonus tų pinigų įsikišo Į ninkų susidedantį durnos už- Jis 17 d. birželio pr. m., drau kalba brošiūrą vardu: Laukų raščio “Volksstimme” redak
cijos bute kratą. Nieko už
P»ų ūkininkų reikalavimams.
Nepasisekė šiuom kartu ir savo kišenių vidaus dalykų gyrimus kontroliuojanti vie ge su draugais, reikalavo iš ir fabrikų darbininkai, beže
kad caro; raudo; klioštorių ir sulenkėjusiems
pagelbininkas špatystės rodą, tik, žinoma, cukernlnkoLevino (Vokiečių miai ir mažažemiai”, per- drausto neradusi, policija
Lietuvos ministerio
visgi konfiskavo rankraščius,
tavininkų didelių žemės plo dvarponiams. Jiems stengė Gurko, javų pristatytojas durnos užgyrimo caro mini- gatv.) 1000 rb. komunistų- spaudintą iš ,,Naujosios Ga
korrekturą, korespondencijas
tų žemė butų išdalinta uki- si padėti kunigija, bet ta pa- Liduall, gubernatorius baro nisteriai neišpildė.
anarchistų partijos reika dynės” Nr. 29, kuriai buvo ir kelias knygeles.
Nieks
K lįinkains mažažemiams ir be- gelba nužudžiusios įtekmę nas Fridericks ir daugelis
Kadangi Anglija susidrau lams. Atvykus gi policijai konfiskuotas.
nesuimtas.
t
žemiams,ir kitiems kairesnių kunigijos greičiau užkenkė kitų.
Vilniaus gubernatorius ap
gavo su Prancūzija, išnyko Jų suimti, Mazel'ir jo draujų partijų reikalavimams.
Partijų laikraščiai dabar terp šitų kraštų neužsitikėji-.. gai, šūviais iš revolverių su linkraščiu pranešė policmei Šiomis dienomis liko val
negu padėjo. Dvarponiams
Kf Dabar dumpj kadetų įte ir kunigijai be abejonės už daro randui išmėtinėjimus, mai, tai dabar abiejų kraštų žeidė policijos užveizdą La p- steriui ir Vilniaus gub. pa džios užtvirtinta konservato
Vilniaus
kmė nupuolė, jų atstovų dū kenkė ir tas, kad teip vieni, jog jis laužo jo paties žmo randai atnaujino tarybasi šiną ir miestsargius Usevičių vietų
viršininkams,
kad rijos programa.
moti pateko mažai,
užtai kaip ir kiti pasirodė nuolan nėms pripažintas tiesas, taigi apie nuvedimą po jūrių du ir Pucį; Pučia tuojaus mirė. šventdieniais visos prekflJos konservatorijoje turės plačią
programą: fortepijonai, dai
daug slaugiau pakliuvo ten kiais randui, su kuriuo žmo kad jis dutną laiko vien už gnu tunelio ir per Jį geležin
Maželio apginėjas, prisie ir amatų įstaigos butų užda
H radikalų, su kuriais bus daug nės juk kovą pradėjo. Gin dengimui, išteisinimui jo kelio iš Prancūzijos Į Anglie kusia advokatas Tarchovskis, rytos, o valgomųjų daiktų navimas solo, operos kliasa,
Mankiau susitaikyti, kadangi dami senovę, kada teip gerai sauvalios, monyjimui žmo Ją ir nėra abejonės, kad su buvo padavęs kasacljos skun sankrovos kad butų atidaly choro dainavimas, smuikas,
Jie nenuolankus ir jų reikala buvo ir vieniems ir kitiems, nėms akių. Bet dabar jau tarimas bus padarytas ir An dą, tačiaus vyriausia karės tos tik nuo 1 vai. iki 5 vai. violončelė, visi kiti orkiestro
instrumai, karaeralinės ir orvimai didesni už reikalavi- nors ta senovė visiems jau ir MaskolijOj žmonės ne teip glija bus geležinkeliu su teismas paliko tą skundą be po pietų.
h &us kadetų. Teisybė, an- įsiėdė, dvarponiai ir kunigai kvaili, jie jau monyti sau jungta-su Europos sausže- pasekmių.
Vilniuje, sudegus fabrikui kieetros muzikos kliasa ir
kompozicijos teorijos kliasa.
1 troje dūmoje bus ir tikri, ran- tik erzino žmones ir užsitrau akis nesiduoda. Be abejo miu. Užmanymas tas gana
Neseniai ant Peterburgo- „Imperial” su visomis maši
Konservatorijos direkto
nės ir durnoj žmonių atsto senas, pliauai seniai padirbti, Va rša vos geleži n kelio, pirmoj nomis ir žaliaja medega, fiko
do šalininkai, sanariai jrtoda- kė jų nekentimą.
; šimčių partijos arba teip va Antanavičių, Roppų ba vai darys randui ne tik laik bet pirma, dėl buvusių nesu budelėj už miesto, geležinke be darbo arti 100 darbiiiin- rius artistas-muzikas ir kom
pozitorius p. Zenonas Jakudinamos
„Lygos^-Mpaskoli- žnyčiose skaityti išniekini raščiuose paminėtus užmeti- tikimų terp Anglijos ir Pran lio sargo pati, vyrui nečsant kių-moterių.
škosioe tautos”, pritarianti mai revoliucijonierių, sėbra- nėjimus, bet dar ir svarbe cūzijos, Anglijos kariškos namie, susirgo.
Užginta oficieriams ir pa bowski. Profesoriai: MichaPašaukta
lowski, Jakubowski, Rodė,
Bjeakcijai, negeidžianti nė jo- vimai jų ir dvarponių su va snius. Randui nelengva bus valdžios, pabugnsios prancū
kaimynė moteriškė priėmė šaliniams kariumenės* valdi
' kių paliuosavimų, bet tokių dovais baudžiančiųjų burių išsiteisinti, kadangi jis išti- zų įsiveržimo, pasipriešino' naujai gimusį vaiką ir parei- ninkams priklausyti kokioms Bus (fartapijouo), Boguševibus perinažai suvaldymui ra- iškasė Lietuvoj duobę ne tik kro pats laužo caro manife užmanymui ir randas nedavė1 kalavo už savo triūsą vaišių, nors politikos sąjungoms, čiutė, Kovalenko (smuikas),
||<likalų ir socijajistų. Rando kunigijai, bet ir dvarpo stuose žmonių atstovams, tai prancūzams daleidimo tunelįį Ligonė, išėmus iš po priegal kuopoms,
organizacijoms, Bauer (violončelė), Zaleskiešalininkai, net susidėję -su niams, o drauge su jais, bent gi durnai pripažintas tiesas, padirbti. Kelias tas palen- vio mašnelę su 45 rubliais, draugijoms, partijoms ir tt., nė (solo dainavimas ir operos
pakliuvusiais dumon kade- iš dalies, ir lenkystei. Te pats už nieką laiko caro ma gvinn susiuešimus Europos1 davė Jai kiek pinigų. Kai- o teip-pat užginta dalyvauti kliasa) ir Klimpe (okiestro
instrumentai). Konservato
• tais ir*fcu lenkais negali per- gul jie daro dar daugiau pa nifestus.
su Anglija, nereiks laivais1 mynė ištraukė iŠ Jos rankų politiškuose susirinkimuose
lek
psverti x radikalų, reikalaujan našių klaidų, tegul toliau ei Caro manifeste pasakyta: plaukti, o ištikro niekur, mašnelę su visais pinigais ir ir priešvaldiškoje agitacijo rijos garbės sanariai
toriais
išrinkti
žinonįi
artis,
čių daug daugiau, negu caras na tais pačiais keliais, o len jog nė Jokios paskolos, nė vi turbut, tiek laivų nesusidau nepasikakinus tuom, grąsin- je.
Mich lowski
Į laikraštį „Rus” telegra tai-muzikai:
nori«žmonėms duoti.
kystė dar labiau nupuls Lie durinės, nė užrubežinės ne žo kaip aiškinančiame Pran dama peijiu, reikalavo atiH Lietuvoj, išėmus Vilniaus, tuvoj, lietuvių apgyventuose gali būti rando užtrauktos, cūziją nuo Anglijos Britiška’ duot jai visus pinigus. Li fuoja iš Vilniaus, kad vieno Barcewicz,Sliwinski fr Pade
valsčiaus (Vileikos pav.) su rewski, kurie pasi ėjo pa
kur dumon išrinko pagarsė- kraštuose pakils lietuvystė. Jeigu jų nepriims durna. Bet me kanale.
gonė, matydama nieko iš to
eiga išrinko dešimtininku ge dėti konservatorijai mokslo
Jusį pataikūną, lenką Wenc- Jeigu dar randas bus priver pats randas išleido paskolos
nebusiant gero, nurodė plė
nerolą Kleigelsą. Žemiečių vedime ir prisidėti prie kon
lawskį, nors žinių apie iš- stas atimtais nuo dvarponių bondus namieje ant 50 dol.
šikei, kad rūsyje yra 815 ru
viršininkas išbrėžė' iš val certų, kuriuos taisys toji mo
fjnnktus dumon jos gyventojų žemės .plotais apdovanoti ja visai durnos nesiklausęs. Užblių, kuriuos ir gali ji pasi
|Ms|ovub dar nėra, bet turbūt neturinčius žemės ūkininkus, rnbežinių paskolų rods neuž
sčiaus nutarimo generolo pa kykla.
imti. Plėšikė tuojaus nuėjo
Vilniaus
konservatorija
vardę ir papeikė už tai sueiišrinko teipgi radikališke- lenkystė Lietuvoj galės gie traukė, bet tik todėl, kad
rusiu (po grinčia) Jieškoti
bus ketvirta Rusijoje.
n
negu buvo pirmoje du doti paskutinę giesmę. To( užrubežiuose, kol neužgims
pinigų.
Tuo tarpu ligonė 8fy
Iš
Vilniau^
(Iš “V. Ž.”)
Spaudos dalykų inspekto
boje; bent teip galima many- nesulaikys nė minėjimai Lub tvarka, nieks Maskolijai pi
Kaip teisingai* Vilniaus pasikėlė iš lovos ir, uždarius
nigų
neskolina.
Pasiremiant ant žinių apie lino unijos, nė peikimai lie
duris, užrakino rūsį; 10-ties rius, nuo Lapkričio 1 d. lig Iš Naumi Biro, Suvalkų
Net Prancūzijos parlamen- miesto valdyba sustatė rin
trinktus rinkėjus. Rinkė tuvių už jų separatizmą ir bėkikų sąrašus, galima spręsti gi metų dukterį pasiuntė pa Gruodžio 12 d. padavė Vii.
gubernijos.
.
te
jo
delegatai
iždo
ministejais, bent nuo ūkininkų iš sipriešinimą lenkų vadovavi
šaukti vyrą ir pranešti jam niaus prokororui šių laikraš
iš
to,
kad
užkvietijnas
ir
“
rin

13 d* gruodžio, Naumiesty
rinkta daugiausiai arba kai mui, ko dabar nesigaili netį riui pastatė klausymą, ar tei
kimų kortelės buvo nusiųstos kas namie atsitiko. Paskiau* čių apkaltinimus:
sybė
yra,
Jog
Maskolija
vėl,
je,
Suvalkų gub.; policija pa
riųjų arba bepartiškų, bet labiausiai pagarsėję lenkiški
M. Beskioui, jau prieš 3 me pasiėmė nuo stalo vyro revol 1) “Naujosios Gadynės”už
t
kovai
bu
laisvės
reiksią
uja
n
darė vieno žydo krautuvėlėje
i . Pritariančių kairiemsiems.
raštininkai. Raštininkai tie
tus mirnsiam.
f
verį, užsirakino iš vidaus du patalpinimą No. 26 Lapkr.
.
čiais
žmonėms,
nori
Prancū

kratą.
Nieko neradusi, ji
,> Paskutiniai rinkimai paro- mat eina senų atminimų ke
Bene geriau putų,
kad ris ir laukia, kas toliaus bus. 16 d. straipsnio “Kokius at nuėjo pas laikrodininką,kame
zijoj
užtraukti
naują
paskodė, Jog Lietuvoj, kur kuni liais, o gyvenimas žengia vi
miesto valdyba dlugiaus rū
Plėšikės-kaimynės vyras, stovus reikia rinkti Dūmon”,
konfiskavo 13 laikrodžių už
gijos įtekmė buvo teip dide- sai naujais, nieko bendro suį lą? Iždo ministeris vienok
pintųs gyvata, degu miru matyt, buvo susikalbėjęs su kaltinama pagal 126 krim. tą, kad Jie esą be banderolių
.
užtikrino,
Jog
Prancūzijoj
nė
kur kunigai savo parapi- senovės atminimais neturin
savo žmona apiplėšti sergan įstatymų 1 ir 2 punkto; už
siais.
Jokia
paskola
caro
randui
ne
Konfiskuotus laikrodžius po
čiais.
Seni
aktai
ir
sutari

Lt
valdė
despotiškiau
Vilniuj, sausio 19 d., j čią sargo moterį, todėl netoli patalpinimą No. 27 Lapkričio licija nusprendė parduoti ui
bus
užtraukta,
nė
Jokių
nau

mai
turi
vertę,
jeigu
neprie

.caras Maskoliją, jų įteHarbero spaustuvę (Pylimo grinčios sėdėjo pasislėpęs, ir 23 d. straipsnio “Lietuvių 52 rubl.
^Vjuolė: kunigų rinkė- štarauja gyvenimo reika jų paskolų Prancūzijos ran gatv.)
(lš“V. Ž.”)
atėjo policija ir konfi-l susitikęs einančiu prie t6vo susivažiavimo Vilniuje Metidas nekeis išleisti caro ran~
nerinko, dargi lams.

POLITIŠKOS ŽINIOS.

IŠ LIEfUViS

Iš Senapilča, Suv. gub.. viršininkas aiškina, kad pa Teip ir matėsi iš visų veido, ties laimėti apskričio rinki ma, sumetus po kiek, pada reikalai,

neatsižvelgiant į
vargšus ir parduodama žemė
branginus mokantiems, ne
žiūrint visiškai Į ypatas,—
tai tuokart pasirodytų, kad
musų grafas visiškai kurčias
esąs ant balso vargšų ir sve
timas musų tautai.
Žmogelis.
(Iš “V. 2.”

linti prie Šv. Kazimiero balnytinio Kliubo nežino nė
kiek įeina, nė kiek išeina pi*
nigų. Lenkai mano, kad
bažnyčios pataisymu užmoka
lietuviai. Gal. teip ir bus, i
jeigu lietuviai ne apsižiūrės. |
Parapijoms.

Iš Suvalkų gub. yra pa gal tiesas, vien valsčioniams kad mažai terūpi, kas papuls muose, todėl'daugumas, rin ryti pradžių nors mažam priduoti vyriausybei keli meldi reikią taisyti kelius, vežioti rinkikų būrin į Telšius. Bu kimų galo nelaukdami, pa vatiškam knygynėliui. ' Kų
mai su lietuvių parašais, viršininkus (dargi net karie vo ir tokių, kurie visai rinki liko ririkimąPsalę ir išsiskir daryt, pradžia sunki; bet iš
»’«
gero grūdo gali užaugti ir
idant mokyklose po senovei tose), raštininkus, sargybi mų prasmės nežinojo. Bal- stė.
didelis medis.
Liktrtiejie
2
išrinko
vienok
savosi
daugiau
kaip
20
kan

nius
ir
kareivius,
vežioti
ir
butų viskas išguldoma r u43 įgalėtuosius, kurių tarpe Bažnyčioje pas mus dar
s i š k a i, bet ne lietuvi nešioti „paviestkas” ir viso didatų.
yra
kelėtas kunigų, tiek pat yra ne mažai “garbingų” se
Teip
mažai
buvo
rinkėjų
,L.U.’
škai. Lietuviškai, girdi, vai kius popierius.
gal dėlei didelės pūgos, kuri mažesn!ųq dvarponių bajorų novės liekanų; giedama seno
kai ir patys, nemokinami, iš
Iš
Alatų
vai.,
Ukmergės
tų dienų siautė, bet kitiems ir neperdauįf valstiečių. Šie viškai: “loskos pilna”, “pamokstu.
Vienam tikram
apskričio.
ir nerūpėjo tie rinkimai. mano, jog iš tarpo dvarpo mačė”, “retavos”, “Poną mu
žmogui teko tuosius meldi
Iš Baltstogės.
25
d.
gruodžio
čia
atjojo
Tuom
tarpu mažųjų žemval nių gali būti nesutikimas, sų Jezusa Kristusa, kas nor
mus matyti apšvietimo mini
sterijoje. Vietų, iš kur jie kelios dešimtys sargybinių, džių rinkimai, jei butų sąži todėl tuomi pasinaudodami, panai Marijai služyt, o jai, Prieš rinkimus policijos 5 Niagara Falls, N. Y.
paduoti, ir žmonių, kurie kurie gązdino žmones, žadė ningai daromi, galėtų pusiau gali nors ir iŠ jų tarpo per asablivai milosniku būt”.... rankose buvo daugiaus kaip Sudega čia Acre Prucess Co.
tai
juos yrą padavę, nepamena. dami prilupti, pinigus už mo persverti visus ūkininkų rin vesti į gubernijos rinkimus ir kiti panašus dailus litera 2000 DepristatytT}
Dzūkijoj kaip kur irgi lietu kesčius iki paskutiniam ska kimus. Jei butų visi 209 su- vyrus labiaus demokratiškų tiški kalbos žiedeliai. Senis kortelių. Pavieto žemval tai darbininkų atsirado be
viai reikalauja kad mokyklo tikui atimti, gyvulius par sivažiavę — butų galėję iš pažvalgų; 'maža vienok viltis, vargonininkas per Kalėdas ir džių susirinkime į rinkimus darbo.
Velykas su savo „choru“ buvo išrinkti: Varšavos ap
se butų išguldomas mokslas duoti. Už tuos, kurie netu rinkti 41 rinkikų į Telšius; kad kas nors iš to butų.
Washingtom, Pa. West
rėsią
pinigų,
kaip
antai
pa

tiek pat gal ir iš Uakių, teip Įspūdis, kurį galima buvo drožia lenkiškas “kolendas”. skričio teismo sąnarys Lebe- Penna Ra.ilway Co. neužilgo
arba lenkiškai, arba rusiškai,
vargusios našlės, reiksią už pat ir iš Telšių butų išrinkta išnešti iš tų rinkimų, tai di Per Dievo kūno atlaidus vie* dev ir 2 „ tautiečiu” — kun.
bet ne lietuviškai.
pradės dirbdinti naujų gels
! Neišpasakytas žmonių tam mokėti pinigų rinkikams, o — viso labo geras viršus ant delis neužganėdinimas lietu ni kunigui gieda lietuviškai, Sengin ir Karpovič.
žinkelio alkūnę į Zallesvilie,
vių už apsileidimų ir nepa- kiti dar, po senovės, lenkiš Baltstogės miesto rinkėjų
sumas!
,L.U. ’ jeigu ir jų turto neišteksią, šimto.
tai turtingesniemsiems ūki Didžiųjų žemės savininkų rangumų visų tų musų savi- kai.
Naujikas.
susirinkime, iš 12,852 rinkėjų T Cannonsbfbg, Pa. Dirb
ninkams.
Iš Kalvarijos.
buvo tik 5,799 rinkėjai. Iš tuvėse Standard Tin Plato
tėra Telšių apskrityje 92 — žemių, kurie, turėdami tiesų
(Iš “V. Ž.”)
Kalvarijoj, daugumu bal Bet gi ir nepamelavo: kaip taigi balsai mažųjų pergalė rinkti, patingėjo,ar pagailėjo
rinkta 6 rinkikai, visi žydai. Co. užgimė nesutikimai su
darbininkais, kurie priveda
Iš Biržių* Kauno gub.
sų, į rinkikus išrinktas d-ras ketino, teip visur ir padarė. tų.
•
,V.Ž.’ išlaidų į rinkimus atvažiuoti.
Iš
Pinsko,
Minsko
gub..
prie streiko, Streikuoja 150
Juozas Mytnik
sionistas.
ordinacija
yra
Jei lietuviai pasirūpintų Biržių
26 d. gruodžio nuo dvylik
tos valandos laukė viršinin Iš Joniškio, Šiaulių pav.. daugiausapskričio rinkimais, įsteigta grafo Jono Tiškevi 5-iose Pinsko pavieto fa- darbininkų.
Iš Senapilės.
16 d. sausio Joniškiu buvo lengvai per visus apskričiu* čiaus 1860 metuose ir užima brikose įgaliotiniais nuo dar
ko, kurs atsibeldė tik apie 8
Washington, Pa. Su
Senapylės ,,Šviesa” per vaL vakare su keliatu antsto susivažiavę mažažemiai ketu išrinktų 6—7 rinkikus į gu didelį žemės plotų, drauge su bininkų išrinkti: 1 stačiati streikavo darbininkai Mcpereitus metus (1906) gana lių ir "valdininkų. Sujudo rių valsčių: Žagarės, Joni bernijos rinkimus ir Kauue miškais,apie 35,000 dešimti kis, 1 katalikas ir 3 žydai, vi Clure blėtos dirbtuvėse. Tų
sparčiai pradėjo darbuotis. nerimdami žmonės. Sargy škio, Pašvitinio ir Kriukų, lietuviai galėtų, nė su kuom nių. Ordinacija arba majora si — kairiųjų partijų žmonės. vietoj dirbtuvių savininkai
Pirmutinis Įsteigėjų jos susi biniai suriko: „smirno”, ir išrinkimui įgaliotinių į pa uesiderėdami, išrinkti tinka tas vadinas toks suradimas
partraukė scabus ir verčia
Iš Mintaujos.
rinkimas buvo 19 d. lapkri pasirodė raštinyčioje žmogy vieto susivažiavimų, kurs at mus sau atstovus į durnų. teisų ant dvarų, jog tiktai
juos dirbti po 16 vai. kas die- ,
čio 1906 metų. Nuo tos die stė išverstomis akimis, juo sibuvo 25 d. sausio. Iš viso Mažai dar tarpe musų susi viena ypata tegali būti tėvy Mintaujoj pastaromis die nų. Užgimė jau nesutikimai
nos iki šių 1907 m. (senojo dais antakiais, paraudonavu buvo subrinkę tik 17 ypatų, pratimo ir noro visuomeni nainiu arba ypediniu visų nomis, pagal karės lauko tei ir su scabais.
skaičiaus) dar nė pusantro siu iš piktumo veidu ir teip kurios iš savo ta r po išrinko škais reikalais pasirupinti. dvarų ir toks ordinatas arba smo nutarimą, sušaudė: 2
mėnesio nepraėjo. Kasgi per pasakė: „Jus metež- 4 įgaliotinius: du kunigu ir
savininkas ord i nacijos nega latviu, apiplėšiusiu žydą san- 5 Belleville, III. Antų laikų yra ;,Šviesos” pada nikai! aš jums galvas už du nekunigu.
Iš Viekšnių, Šiaulių pav. li nė parduoti, nė dovanoti krovinlnką Fridrichstadto lių kasyklose Wilderman ir
SL Clair.ir iš kitur pribuvę
ryta! j |
|I
mokesčius nuimsiu!.... Aš 15 d. sausio atsibuvo tin Į Viekšnių liaudies moky žemės priklausančios tai or- paviete, ir žydą padegėją.
Įtaisyta knygynėliai Sena- atvažiavau ne juokauti su kimai po du įgaliotiuiu nuo klų buvo paskirtas antruoju dinaeijai; užtai ir musų gra Pasmerktas mirtin vienas iš anglekasiai galėtų gaut dar
pylėje ir Antanave, įtaisyta jumis!.... Jus maištų kelia kiekvieno valsčiaus. Kriu mokytoju lietuvis p. Kazimie fas, kaipo ordinatas, negalė plėšikų gaujos, latvys Bir- bą.
mokyklėlė Antanave, sutver te, vagių klausote, šventus kų valsčius išrinko įgalioti ras Bagdonas, buvo net atva jo ligšiol ;>arduoti nė akly- znek.
| Daniškas inžinierius
ta Šviesos skyrius Pil caro įstatymus niekinate!.. niais Čolkį ir Mačiulį. Pa žiavęs, bet ne ilgai trukus, ir pelio savo žemės. Dabar-gl
Iš Rygos.
viškiuose, duota leidimai Valdžios pastatytus mokyto- starasis esąs seniūnu vienos vėl išvytavo. Mat autram- tapo pavelyta grafui pardavi
Rygoj, pagal karės lauko Maerd, išrado būdą dirbimo
tverti Šviesos skyrius jhs, kaip žmogžudžiai, išmu- vyrijos Kriukų valsčiaus. jain mokytoj Ai lietuviui pas uėti kai kurius jo ordinacijos teisino nutarimo, sušaudė 3 alaus kietame, plytelių pa
vidale, kaip cukrų. Užten*
Kybartuose, Sasnavoje, Nau šėte, — lietuvninkų norite?! Abu tuodu vyru tarnavę ka mus nėra iš ko pragyventi ir žemės sklypus: teip, leista žmones.
miestyje, nusiusta delegatė Kur gi jus eisite su savo lie- riumenėje, Čelkis net buvęs nėra kame mokyti. . Algos pardavinėti žemės sklypus iš Rygoj 4 dieną sausio suėmė ka šmotelį kieto alaus sumai
pasveikinti pirmųjų Lietuvių tuviškųja kalba?! ... badu tūlų laikų miestsargiu Rygo valdžia moka vos 300 rublių, mėtytus terp ukininkų-valsšyti su vandeniu ir turime
Kuen’o liaudės milicijos va
gatavą gėry m ui alų.
Dailos Parodų Vilniuje, įtai nud vėsite!....” Ir daug, je. Abu jiedu neskaitę jo iš to reikia slmdyties butas, tiečių žemės, o teip-pat tuos dą Oger’ą.
syta vakariniai kursai Sena- daug panašių žodžių ponas kių laikraščių ir knygų, per tarnaitė ir pragyventi; tai visus sklypus, kur rubežįuopylėje suaugusiems p rasila viršininkas prišnekėjo. Sun tai mažai ką ir teišmanę. būtinai neužtenka. Moky jas dvaro žemė su sodiečių ir
vinti, kaip reik mokyti vai ku tiek daug ir surašyti, nes Jeigu visi valsčiai Kauno gu- kloje tėra vienas kambarys— daro nelygių sienų; dėl atly Iš Manchester, Anglijoj.
kai, idant toliau s galėtų eiti mano ranka nuo nagaikos bern. išrinko tokius įgalioti (kliasa), antfkm mokytojui ginimo sienų (ribų), dvarui Terp čia nykščių lietuvių
vaikus mokinti, ant galot per kirtimo tebeskauda.
nius, kaip kriukiečiai, tai nėra kame mokyti. Šiaulių leista pardavinėti tokius že gero nieko negi rdėt, vietą
Iš Allegheny, Pa.
paskutinį posėdį Didžiojo 14 d. gruodžio leidosi jie antroje durnoje valstiečiai apskričio liaudies mokyklų mės sklypus. - Panašios že gero užima vaidai su kunigu.
Komiteto (sausio 6 d. n. ak.) į visas valsčiaus šalis; vienus lietuviai nebeturės gerų jų inspektorius p. Itomlenskis mės Biržių ordiuacijoj, kaip 5 d. sausio, kunigas Foltin Visur lietuviai pradeda
nutarta rūpintis įtaisymu žmones savo arkliais vežė, ki reikalų npginėjų.
,V.Ž.’ labai tuo užsirūpinęs. Jis girdėtis, atsiras apie 4,000 išmetė iš bažnytinės brolystės darbuotis, šviestis, judėt,
Senapylėje didesnės teatrali ti raiti. Landydami po vi
žadėjo officijališkai kreiptis Į dešimtinių, tai yra apie 200 keturias
merginas
už vien tik Alleghenyj stovi ant
nės salės, nes dabar šiek-tiek sas kertes, nešė dešras, kum Iš Zarasų, Kami) gub.. žemiečių viršininką, kad tas valakų.
tai, kad naujų metų dienų vietos,
kartais čianykš^didesniems susirinkimams pius, avižas. Jei kur rado Rinkimai įgaliotųjų nuo per valstiečių sueigų pa Musų apygardoj yra labai Vilauto Kliube buvo ir šoko. čiai didvyriai žengia atgal.
nėra kur pasidėti. Prisidė nemokėtus mokesčius, o gy mažesniųjų favižemių ir ku duotų vyrams sumanymų daug be žemių grįčialuiukų, Mat kunigas nori, kad lietu Net korespondencijų, žinu
jusių prie „Šviesos” sąnarių vulių nerado, tai nagaikomis nigų į apskričio] rinkimus pridėti porų šimtų rublių mo kartais prie . kito sodžiaus vaitės merginos eitų Į kuni. čių iš šio miesto negalima
yra apie 200. ..Rodos „Šv.” privertė kitus, kiek labiaus Zarasuose buvo 16 d. sausio, k y klos reikalams: padidinti daug daugiaus negu pačių go Kliubą šokti su lenkais. laikraščiuose užtėmyti, kas
darbaą, ne kam galėjo už pasiturinčius, ūkininkus už Užkvietimų buvo išsiųsta ar lietuvio mokytojo algai ir ūkininkų, kaip antai Drusei- Viena mergina atsakė kuni aiškiai liudija lietuvių apsi
kenkti, bet ir čia neapsieina mokėti. Krilių sodžiuje iš ti 900 šeip jau savlžemiams nusisamdyti antramjara bu kiuose skaitos 24 ūkininkai, gui, kad ne nori šokti su len leidimų ir miegų. Vienok jų
be susirėmimų. Štai Pilvi M. Z. atėmė banko 200 rubl. ir 42 bažnyčios žemių valdy tui. Reikia tik, kad vyrai io grįčialuiukų yra apie 50, kais. Vitauto Kliubas susi Čia yra su viršum 4000, bet
škiuose Žiburio sky knygutę už kaimynų neįmo tojams. Rinkimai Zarasuo tam sumanymui pritartų, nes M ėdikiuose, Šlepečiuose tas deda iš vienų lietuvių, tai tamsybėje ir raugale pasken*
riaus susirinkimas nutarė iš kėtus mokesčius. Z. nenorė se atsitiko per mugę ir gali be to antrasis mokytojas lie pats, tai yra daug daugiaus eina čia lietuvės merginos, dę.
mesti iš ,,Žiburio” tuos sąna jo atiduoti knygutės, tai teip ma buvo manyti, kad užkvie- tuvis negali gyventi ir nega randas grįčialuiukų, negu nes gali ir pasikalbėti pri Nuo poros metų Čia gyvuo
rius, kurie prisidėję yra prie ėmė jį kapoti nagaikomis, stiejie susirinks, bet išėjo ki li mokyti. Kas kita jei bu ūkininkų. Nežinau kodėl, gimtoj kalboj.
ja Lietuvos Sūnų dr-stė, bet
„Šviesos”, tik davė jiems 1 kad vargšas vos pats ištruko. taip. Susirinko tiktai 180 tų tas vienas mokytojas, bet ,dalinant žemės, tie vargšai 27 d. f-ausio parapijonai iš tas vardas ne labai tinka, ge
mėnesį laiko apsim išlyti. Sodžiuje Neveros iš J. Nar iš viso skaitliaus užkviestų lietuvis. Bet vistiek ir teip buvo užmiršti ir nieko nega sakyklos buvo užkviesti susi riau tiktų šv. Jokūbo, Loto,
Kitas gana negražus ant buto atėmė 26 r. už našlės jų, kuriems tegalima buvo vienarų viskas butų labai sun vo. Sunkus yra tokio beže- rinkti po bažnyčia ir rinkti arba Abrahomo.
„Šv.” užpuolimas atsirado Gavėnienės
neįmokėj imą. išrinkti 43 Įgaliotiniai į ap ku apgalėti: darbo daug, į mio-grįčialuinko padėjimas: komitetų, kuris rūpintus! baž Nors draugystė turi apie
felijetone „Šaltinio’ Nr.l Ūkininkų Šukį, kaipo įtaria skričio dvarponių rinkimus. pusantro šimto vaikų, lekci triobelės sukrypę, sujuoda nyčios pataisymu. Mat tam porų šimtų sąnarių ir porų
1907 m., kur, stačiai Švie- mų, iškratė, bet nieko nera Zarasų apskrityje yra išsių jos dviem kalbom!
vę, dažniausia be kamino, tikslui nuo lietuvių surinkta tūkstančių doliarų pinigų,
ta” bedieviška draugija išva dę, liepė užkaisti virtuvų, sta 94 užkyietimai dide Išėjus iš kalbos, turiu po langeliai mažučiai ir tie kar 22 svarai; ar nuo lenkų tęip- Lietuvos Sūnų dr-stė ne
dinta. • Žinoma,i ant tokių duoti degtinės, virti kilbasų sniems dvarponiams ir 33 vi rų žodžių pasakyti apie p. tais šiaudais užkišti, tokioj gi kiek surinko,nežinau. Ži aukavo nė cento nė kokiam
niekų draugijos sanariai ne ir t. t. ir už tų visų užmokėjo sokiems dvarų nuomotojams Itomlenskį.
reikalui;
Jis aplankė grįčialėj pamatysi pulkelį iš noma, bažnyčių reiktų taisy nors tautiškam
privalo paisyti, bet turi va keliais nagaikų kirčiais. Kur ir dvarų užveizdoms. Rin Viekšnių mokyklų Gruodžio blyškusių, išalkusių vaikelių, ti, tik Čia yra kitoks kunigo Alaus leidėjams, žydams,
ryti apšvietimo darbų toliaus. nagaikoms nebeišlupo pini kimuose praėjusių metų, di- 14 d. Matyt, tai inspekto kuriems, matyt, trūksta duo- mieris! Mat jam žmonės neti “skvajariams” ir Alleghney’s,
,L.U.’ gų, ten ėmė karves, arklius, desniejie dvarponiai, kas tik rius visai naujo tipo: ne biu nosir šviesesnio gyvenimo; ki ir pinigų neduoda; tai jis county courtui tai kits daly
galėjo, atvažiavo; dabar ly rokratas, ne * ‘obrusitelius”, bet ir toji menka grįčiale ant sumislijo bažnyčios taisymų kas.... Bet lai sau! Jų ne
Iš Ukmergės apskričio, žųsis, priegalvius ir vežė val giai varoma stipri agitacija ne “misijonierius”. Žmogus svetimos žemės pastatyta ir pavesti komitetui, nes mano, laimingos galvos atsako, jei
sčium Žodžiu, teip padarė,
Kauno gubernijoj.
kad musų žmoneliai baigia iš ir tikrai suvažiuos nemažiaus jaunas, šviesus, energiškas. reikia kas-met mokėti už kad komitetui žmonės dau panašus “sūnūs” su buteliu
Vyriausybės tapo atstaty kantrybės eiti ir, turbut,*ne- kaip ir pernai. Pernykščiai Turi išdirbtų rimtų ir sveikų “pliaciuką”. Bežemis grįčial- giau pinigų sudės.
Bet į ku pataiko vieni kitiems į
ta du žemiečių viršininku, užilgio, žvairomis pažiūrėję, rinkimai Zarasuose parodė, nuomonę apie Lietuvos padė ninkas ir teip jau yra varg bažnytinę salę labai Cmažai pakaušį ir suteikia darbų
p. Kevlič, pagarsėjęs 1905 m. tars: „mirtis ar laisvė!!!” jog musų dvarponiai jokiu jimų ir reikalas: matyt, kad šas, o čia už “pliaciuką” mo žmonių susirinko, buvo apie daktarams, advokatams, pogruodyj užkvietimu Į Deltu
,L.U/ Jurgio Sūnūs. budu nepraleis rinkikų iš lie žmogus tikrai norėtų patar kėk, duonų pirk, pats save ir 20 lietuvių ir tai daugume licistams.... Ir tie nori juk
vą dragūnų skrajojančio bū
tuvių pusės; šiuose rinki nauti žmonių apšvietimo vaikelius apauk ir apvilk; lenkbernių, kurie paprastai gyvent!
rio ir Anenkov. Atstaty Iš Vabalninku, Panevėžio muose lietuviams ir maže reikalamš musij krašte. Ge tai iš kur-gi paimti reikia pi pritaria kunigo užmany Yra čia teipgi ir S. L. A.
mo priežastis buvo — smar
sniems žemės valdytojams rai moka lietdvi^kai
apskričio.
Nors nigus tiek išmokėt? Uždar-. mams. Užmanius rinkti ko kuopelė, bet anot p. Damijo
kus jųdviejų susivaidyjimas 4 d. sausio atlėkė į sodžių reikėjo surinkti, kaip tik ga nėra dat lietuvio-mokytojo, bių nėra, o jeigu ir yra koks, mitetų, lietuviai atsiliepė, jog naičio, socijalistas (viens iš
ir muštynės. "Per du vaka Porijus vyresnybė su dragū lima daugiaus, kad butų ga tačiaus klausinėjo vaikus ir tai ir tai menkas ir ne aut komiteto neteikia, kunigėlis tų “penkių tikrų” Šliupo 20
ru prieš muštynes, terp dau- nais, o negavusį nuo ūkinin lėję išrinkti didesnį skaitlių lietu viškAt, aišliii no, kad rei- visadoš; užtat vis dažniaus lai daro, kaip mano geriau. metų laiko bėgyje padary
i. gelio kitų, buvo ir juodu kliu kų mokesčių, paėmė 20 kar įgaliotųjų į dvarponių rinki kia mokytes -ialbėti
ka
grynai duodas girdėtis bežemių ai Lenkai vienok šiuom kartu tų) turi vadeles, tai jau visai
be išleisti apskričio viršinin- vių, 18 arklių ir vienų avį ir mus. Jei butų visi suvažia lietuviškkf, t 3 svetimų žo- manavimai, ir tas supranta mane kitaip: jie manė, kad važiuoja žemin, kol neužilgo
i ko. Tada, matyt, dar nebu nusivarė Panevėžin.
vę, butų galėję išrinkti J 200 džių. Prieito 7 ta dar žmogus mas daiktas, jiems gyvenant laikant kunigui ' parapijos gal pranyks nuo arenos Allevo susivaidyję, nes draugai
įgaliotojų;
jei butų nors pu simpatiški budo, moka apsi tokiose sunkiose sanlygose. kasų, pinigų taisymui bažny gheny’o tautiško judėjimo.
,L.U.’
■'gėrė visokius svaiginančius
sė užkviestųjų suvažiavusi, eiti su vaikais; vaikai iš pra Užtai pirmučiausia ir di čios niekada neužteks, reiks Gaila....
r• gėralus, rėkė, ,ura” ir minėjo Iš Plunge?, Telšių pav.. ir gi botų galėjusi išrinkti džios netikėjo,, kad tai butų džiausia grafo pridermė turi dėti ir dėti kai pi į kiaurų Pereituose metuose avelėms,
begėdiškus rusų žodžius.
17 d’, sausio buvo rinkikų arti 100 įgaliotojų. Iš di —• ‘ruskis”.L
pavasaryj ąpžėlus, parsikvie
būt—nepardavinėti
žemės maišų.
Musų apskričio viršininkas rinkimai. Iš 209 vyrų, ku džiųjų dvarponių pusės su Grįžtant prie Viekšnių,rei jau turintiems jų, *bet aprū Lietuvių Manchesteryj yra tė kirpiką, ir išmetę protesliepia žmonėms taisyti rie galėjo būti, teatvyko 42, sirinko vos arti 80 žmonių, kia dar tų pridėti, kad pinti žeme bežemius, parduo diktas būrelis ir jie dabar tonų “šaikų” iš “biznio”, pra
i* kelius, nepaisydamas, kad tame skaitliuje 9 kunigai. Iš tada galima tikėtis lietu čia, apart nionopolio ir ąlu- dant jiems jų už kuo žemiau* pasidalino l dvi dali: vieni dėjo pątys varyt jį. Kirpižiemą I sunku kasti žemę. rinko 10 rinkikų — tiek te. viams pervesti rinkimuose džių (kurių dar žada pribū šių kainų. Pasielgus teip priguli į Vitauto Kliubą, ki ko butą neprasto, nes ir la
Žmones malonėtų, kad prie reikėjo, nors daugumu balsų savo kandidatus Į gubernijos ti), nėra jokioj.naudingos, grafui, galima butų sakyti, ti į bažnytinį. Vitauto Kliu biausiai apžėlusioj ie avinai
Esant tokiam viešos įstaigos: nė vartotojų jog jis yra prijaučiąs varg bas vienok laikosi geriau. plikai likos apkarpyti, tai d^V
to darbo prisidėtų dvarpo daugiaus kandidatų, praėjo. rinkimus.
Išrinktųjų
tarpe
8
kunigai.
mažam
skaitliui
įgaliotojų draugijos, nė knygyno, nė šams ir norįs pagerinti jų Vitauto Kliubas gyvuoja vos bar savo geradėjui į pilvą
niai ir savažemiai, kaip pir
ma buvo tariama valsčiuose Rinkimai atsibuvo be jokios nuo mažesniųjų savižemių, knygų krautuvės.
Dabar būvį, bet jeigu bus statomi keturi metai, o turi jau ka spdrdo.
sutarties
ir
prisiruošimo.
lietuviams
visai
neblieka
viii^net Ukmergės mieste. Bet*
kai-kurių viekšniškių ketina- pirmojon vieton ypatiški soj 40 svarų pinigų, o prigu Pagaliaus yra ir L.
f
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_________________________ a*
dantimi sugrisiu ui. Aš pa-, Jono L. 8. P, A. prikėlimui vėrė durys ir jų tarpe pasiro
ropelė.
Draugų nedau- kimo prezidentu, pradėjo jis ro. Todėl nežinau, kam sužmonės? Jiems prisipažinus,
iausiai, vjenęk darbštus vy- kalbą angliškai. Žmonės tuo- sitvėrė čia teatrališkoji drau- žinojau autorių korępponden- Č<anykščių lietuvių. Žmo dė vyskupas, jo asistentas ir audžia apreiškė, jog kol proUžlipęs va nepasibaigė, nė joks ko
rukai. Nors ir teip tamsus jaus pradėjo Šaukti, kad gystė. Apart paprastų ba cijos p. Bukšnaįtį, £ada jis nių susirinko su viršum šim vietinis klebonas.
Čia žmones, bet kuopelės angliškai ne reikia. Prasi lių, nieko kito čia nėra. Skriaudaiuose fcųvo Bvargoni- tas, tame skaitliuje kelios ant altoriaus, pradėjo maž mitetas negali prie durių sto
(draugams pasisekė parengti dėjo ginčai terp kalbėtojų ir Nors retai, bet buva dar ren niūkų ir kunigui tarnavo, o moteris ir merginos. Pribu daug teip kalbėti: „aš,girdi, vėti, neturi nieks tiesos
čia atkakęs, ' susiriesdamas, vo drg. p. Grigaitis, L. 8. D. noriu kalbėti į gerus katali- drausti draugystėms laikyti
Nusiraminus giamos prakalbos.
ar 5 prakalbas, ir kiekvie-. klausytojų.
kunigus
niekina (teip daro ir Partijos atstovas. Kalbėto k ui”, Vienas iš pulko atsi susirinkimus; jeigu kas ne
nų syk buvo surinkta kelios kiek, p. R. vėl tęsė savo kal Laikraščiuose rašoma apie
dešimtys doliarų revoliucijos bų angliškai, turbut vien lietuviškas mokyklas, net buvę klieriką Lij8To<į|l tame jas, ilgoje savo kalboje aiš liepė: ėmęs visi geri katali- paklausytų, bus nubaustas,
kad esantis angliškų laikraš apie universitetus, bet aš dar nieko (stybauą nėra. kino pradžių Maskolijos re kai”, bet vyskupas pakėlė kaip tiesos liepa. Išgirdęs tų
reikalams L. S. D. P.
IPagaliaus 24 d. vasario tu čių reporteris galėtų supra teip augštai nesiekiu, ma Red.) jis yra ir^Oen^o sekre voliucijos, jos bėgį ir ateitį. rankų, liepė sustoti, o jeigu kunigėlis ir jo čebatlaižiai
rėjom vėl prakalbas, pareng. sti, bet daugumas lietuvių jo nau, kad ne visus keno nors torius L. S. D. P. A,.j. Paskui Perkratinėjo karę Maskolijos ne, tai Jmesęs kalėjiman. nusigando ir nrfela nuleido;
tas su mieriu sutverti’ laisvų kalbos nesuprato. Pabaigęs užmanymas laikraščiuose pa vienok dažiuojau, • kad p. su Japonija, paaiškino, kiek Apsimalšinus., kadangi ma triumfo giesmę ne ilgai gie
pašelpiuę draugystę. Bago- angliškų kalbų, trumpai pa keltus galima įvykdyti. Man Bukšuaitis buvo pirma ran blėdies atgabeno žmonėms tyt žmonelės nusigando tos dojo. Mat net Amerikoj yra
Čiui atgmus norų tūloms pe aiškino, jog lietuviai verti rodosi, kad naudingiausia ka Menchikovo, kuriam se karė, kas iŠ to naudų turėjo. vyskupo galybės ir kalėjimo, dar kas ir už vyskupų galin
Akcijas pirko Paskui kalbėjo apie kariu- lyg kad jie butų tik palaiky gesnis, kas net šventų ypat^
lėdoms socijalistus ir besi nupeikime už pardavinėjimą butų įkurt knygynų (butų ir kretoriavo.
tveriančių draugystę bešmeiz- svaiginančių gėrimų.
Tai naudingesnių įtaisų, jeigu daugelis mano pažystamu, menę, teipgi apie pirmutinę mui vyskupo galybės pareng gali nubausti. Kaip bus to
ti ir perskaičius pamatus jo dabar bent angliškų laikraš žmonės jų naudingumų su- pirkau ir aš. Kur gi netikėsi dūmų ir Jos išvaikymų. Aiš ti, vėl pradėjo toliau kalbė liau, nežinia, bet dabar bent,
parašytos konstitucijos, susi čių skaitytojai žinos, kad lie prastų, Knygynas reikalin- kompanijai, kurioj teip augs- kino, jog ir dabartinė, antra ti: ,, jeigu, girdi, jus nenorite be jokių stabdymų iš kunige
jungė būrelis draugų iš 31 tuviai pardavinėja svaiginan gas, bet pirm to reiktų dar tų užima vietų centro sekre durna gal naudos žmonėms priklausyti prie manęs ir lio ir jo tarnų pusės, gali ras
sąnario,iš kurių 13 pristojo J čius gėrimus ir matyt vien daugelį skaityti išmokyti. torius L. 8. D. P. A. Dabar neatgabenti. Aiškino var priė vietines parapijos, tai pasimelsti -už musų kruvinu
8. L. A. ir tokiu budu aut vė angliško laikraščio reporterio Nepakanka mokėti žodžius vienok jis peikia tą visų ginga padėjimų darbininkui galite sau eiti prie Hoduro prakaitu uždirbtus pinigui
rėm naujų kuopųL Kiti pa pamokinimui reikalinga bu sudėti, bet reikia dar gerai kompanijų, o sekretoriauda Lietuvoje ir Jų aįišvietimų. ar prie Kaminsko, aš jūsų ne statytoj bažnytėlėj.
žadėjo pristoti - kitame susi vo lietuvių susirinkime an skaitomų suprasti.
Red.). mas tylėjo (gal ne žinojo, jog Paminėjo Amerikos darbi laikau (Christus vienok, kai Prietikiai musų parapijoj
gliška kalba.
rinkime.
Ne kalbu apie kitų vietų lie kompanija ant. prignvystės ninkus, aiškino, Jog čia dar po geras piemuo,manė kitaip: lai būva persergėjimu kitų
Draugystės vardas yra
Kalbėtojų buvo keletas: tuvius, bet Baltimorėj yra paremta. Juk niekada, ypač bininkams reikia laikytis jis, palikęs 99 aveles, ėjo vie vietų lietuviams norintiems
“Laisvė,’ ir apart mokėjimo vienas kalbėjo, kad ne reikia pusėtinas lietuvių būrelis, jeigu aut žmonių skriaudos vienybės, šviestis ir tik apsi nos paklydusios jieškoti; bažnyčių statyti. Tegul jis
sergantiems draugams po pardavinėti gėrimai, kitas, turi jie ir savo salę, kurioje l»aremta kompanija, jos vir švietę, suprasim savo reika Christaus gi įpėdiniai, dabar apsisaugos ir daboja, kad
$7.00 sanvaitėj, kiekvienas kad ne reikia gert, dar kitas uedėldieuiais atsibūva mitin šininkai tarnaujantiems ne lus; tąsyk galėsime pagerinti tiniai vyskupai, nesirūpina bažnyčia, už Jų pinigus sta
draugas pasižadės prigulėti gyrėsi, kad buvęs didžiausiu gai. Čia butų pakaktinai pasakoja paslapčių. Mums savo būvį. Ant galo kalbi visai apie visų šimtą avelių, tyta, ne patektų į rankas ai
(ne previrstinai) j S.L. A. ir į girtuokliu, o dabar ne į bur vietos knygynui ir prie jo rodosi, čia dar kaltesni bus no nutvert kuopų socijalistų bet vien apie jų vilną). Šita riškų despotų (bet tųsyk jie
L S. P. A., apart to, kiek nų ne imas gėrimų.
skaityklai, kur atėjęs, galėtų tie, kurie, pažinodami dar iš partijos, bet tas ne suvisu vieta man priguli, savi bažnyčios nepašventys ir ku
vienas draugas turi skaityt
Kalbėjo ir ku. Pėža; jis sa skaityti laikraščius ir kny Phiiadelphioe uždėtojų kom Įiasisekė. Mat vieni nesu ninko tiesas ‘ man suteikė nigine duos. Rd.), o tųsyk
bent vienų progresyviškų vo kalboj išjuokė geriančius. gas, kiti, už mažų užm<»kesnįr panijos, o toki, be aliejonts, pranta mierių spcijalistų, Baltimorės concilium (taigi nereiks kovoti su išgamoms
laikraštį; draugystė įrengs Paskui rinko parašus norin galėtų ir namon parsinešti. buvo, tylėjo. Red.). Dabar antri bijo soči Jai istų vardo. toki jau vyskupai ir kunigai 'kunigais ir apsisaugos ir nuo
gavo knygynų ir užlaikys čių patarnauti policijai gau Bet čianykščiai lietuviai ne Jis šaukia: Parodykime,kad 9 Auku surinko $9.25. Jas ginanti ne tiek tikėjimų, kitokių nesmagumų.
skaityklų.
dant pardavinėjančius svai labai rūpinasi apie staityklų. ir mes mokame savo reikalus paskyrė L. 8. D. partijai. kiek materijališkų naudų); • Scranton’o parapi jonas.
Sekretorium yjfa aprinktas ginančius gėrimus.
Surin Baras tai kitas dalykas; prie apginti! Bet kodėl neparo Pinigus pasiuntė ,,Kovos” paskui ta vieta (taigi bažny
čia) priguli geriems katali
draugas F. J. Bagočius, 1914 ko, rodosi, 15 išdavikų.
jo ir biznis eina ne blogai, dė, kada ten buvo, kada ga redakcijai.
Čia reikia dar pridurt, jog kams (ar ir materijalizme
Ann st,, Pittsburg, Pa. prie
Buvęs prakalbose.
kaip girdėjau, per metus da lima buvo už ko tvertis bet
7-toj atskaitoj C. R. Š. K.
pradėjus
aukas rinkt, tūli paėkendusi dvasiškija prie nori išgirst visuomenės balsų
tųsyk
tik
stengėsi
nelemtų
kurio, norinti Į draugystę
vė 200 dol. pelno. Už tuos
Iš Montreal, Canada.
įstot,gali kreiptis, o iki ki
pinigus galima ir skaityklų biznį išplatinti. Dalia r Meu- musų broliai išėjo laukan, getų katalikų priguli?) kurių, kas link 2-ro visuomeniško
Montrealo
lietuviai
ilgai
tam susirinkimui, kurs atsi
įkurti visuomenės
labui. chikov sėdi, Vytautas neži kad nereikti) kelių centų girdi, tik maža saujale gali lietuvių susivažiavimo. Aš
bus 24 d. Kovo, visi bus pri rugojo, kad neturi kunigo. Rods tai dar ne didelė suma, nia kur dingo, o musų pini plaukant savo bryliams ir bažnyčių užlaikyti”. Tų išta patariu kaip C. R. Š. K.
tėvynės labui.
Pasibaigus ręs, teip smarkiai kirto į al teip ir lietuviškai visuomenei
imami be įstojimo mokesties. Pradžioj vasario ant galo su bet gal tam tikslui atsirastų gai nugarmėjo lyg į pelkę.
aukų rinkimui, tūli vėl su torių, kad net ^bažnyčia su- daugiau tokių susivažiavimų
M. Z. JnrgUaitis.
Negražių rolę lošė vietinis laukė kunigo iš Lietuvos. ir kitas šaltinis. Skaitykla
grįžo
atgal. Mat kokį su drebėjo.
Cha
vienok
sunkus
lietuvių
\
kunigas Abromaitis ir drau
butų naudinga ne tik iš tė
nedaryt, nes mes jau matėm
pratimų turi tūli musų bro Tada tai kįlo bažnyčioj iš pereitų susivažiavimų, kad
gystė Lietuvos Sūnų susitve padėjimas, nes čia jie turi vynės pribuvusiems, liet ir
Tarpe So, Q|nahps lietu liai apie reikalų šelpimo bro liarmas, žmonės pradėjo rėk nė tiek iš to naudos kiek
riant šitai draugystei. Pir laikytis krūvoj su lenkais, čia gimusiai jaunuomenei,
vių
galima pažemy t i šiokį- lių tėvynėje!
ti: „mes visi geri katalikai, (skriaudos: po susivažiavimo,
mutinis, pagal išgalę, plūdo iš skyrium nė lenkai, nė lietu kuri dabar skaito angliškus
tokį
bruzdėjimą.
Rągelbinė
Kaliui
susirinkusiems
pati

tik vyskupas su kunigu pri vietoj, kaip paprastai žada
viai
negali
užlaikyti
kunigo.
sakyklos, o draugystė L. S.
raštus (o ar ji skaitytų lietu
Šv.
Antano
drapgyųt^
nenori
ko, nes girdėt buvo tankus dirbo ne kalikų”. Girdėt ma, susitaikyt, da didesni
gazdinO išmetimu iš drau Lietuvių čia mat ne didelis viškus, jeigu butų knygynas!
prisidėti
prie
ątgijiiyo
tau

delnų plojimai. Tik vienam buvo šauksmai: ,, šaly n iš kįla barniai, šmeižimai, su- '
gystės. Prezidentas “Radž- būrelis, o dar terp tų yra da Ir dabar, jeigu norėtų, galė
▼ill”į atėjęs ant pirmo *‘Lais lis prakeiktų.
ti) gauti lietuviškų. Matyt tos. Visa Jos ų|įluotis —gel Balnininkui kalba nepatiko, musų namo” ir panašus, gir irimas ir kaštai. Žinoma, aš
17 d. vasario, pradėjus ku jai trūksta noro.
vės” susirinkimo, ir pamatęs,
Red.). bėti sąnarius ligpje ųrba au jis, turbut, norėjo apie juo dėt buvo koliojimai. Veltu pritarčla susivažiavimui, jei
nigui lenkams sakyti iš Rodosi, kaip Lietuvoj terp kauti bažnyčią^ „jjiųįas U* dašimtiškom jiartijos išgirst kunigėlis moša va su ranka, gu jis įvestų tarpe lietuvių
ilujosios rašos, sprūdo moksiu ir paliepus lenkams lietuvių užgimė nekentimas papročiai vietinių . lietuvių karžygiškas darbus. P. Gri norėdamas nuraminti žmo šiokių tokių tvarkų, sutiki
per duris rėkdamas: “aš jus atsistoti, kad žinotų kiek jų polonizmo, tas Į>ats čia gali ne pagirtini. Nekurie lietu gaičio prakalbos Čia padarė nės ir liarmų apstabdyti: mų, jeigu suvienytų visas
visus iš musųdr-stės išmesiu, čia, su lenkais atsistojo ir atsitikti su anglizmu (čia vi viai, vadindamie/i gerais ka ne mažų žymę tar)»e musų žmonės nenurimo, riksmas musų partijas nors teip, kad
didinosi. Tuom ir pasibaigė jos neutrališkuose dalykuo
kad jus prie" auti-kristų ra kelios dešimtys lietuvių. Po sai kitokios sanlygos: Lietu talikais, sėdėjimų saliu nuošė, miesto lietuvių.
garimų,
kazyravlmų,
o
kar

garsus vyskupo neva nurami se galėtų veikti krūvoj ir
Vardu
5
rajono
S.
L
P.
šotės”. Bet vargiai tas gel mišių, pradėjus kunigui sa va yra lietuvių tėviškė, čia
bės. ■ |Šiųdien žmonės jau kyti lietuviškų pamokslą, tie gi jie atkako vien geresnio tais ir peštynes laiko už ge A. ištariu p.G. širdingą ačiū nimui, bet greičiau dides atimti balsus visiems rėks
žmonėms, naktinių paukščių lenkberniai, drauge su len būvio jieškodami, čia jie vis riausių pasilinksminimų, už už Jo nenualsu besidarbavi niam suerzinimui, sušauktas niams ne tik laikraščiuose,
. balsai te skamba giriose, kais, iškūprino iš bažnyčios. bus po įtekmę angliškai kal smagiausių laiko i>erleidiinų. lną tarpe musų brolių lietu susirinkimas. ,.Geri katali bet ir prakalbose.
kai” (vyskupo prasmėj), ku.
k
J. P. Raulinaitis.
žmonės jų neklauso.
Rodo Mat lietuviai seniau, bau bančių. Lietuvoj lietuviai Toki lietuviai neturi nė Jo vių. •
Juozuke.
rilį čia yra apie puskapis,
si nereiktų prieštaraut, nes džiavos laike,tarnavo lenkams gali priversti lenkus lietuviš kio prisirišimo prie savo tau
vyskupo padrąsinti, o gal dar
mes nemislinam konkurenci ponams, tai jie ir čia, Kana kai kalbėti, kadangi ten len tos, šalinasi nuo lietuvių, pa*
ls
Scnintou.
Pa.
keno pamokyti, pradėjo prie Kauno gub. dvarponių
jos varyt su Lietuvos Sunais. doj, dar ne gali užmiršti bau kų mažai, o čia gi lietuviai siganėdina vienu vardu ^ka
atsišaukimas.
Jau skaitytojai ,, Lietuvos’ durių žmonis stumdyti, rei *
džiavos laikų!
:į
“Laisvės” draugas.
stovi dar daug silpniau negu talikas” ir daro sarmatą -"lie
tuviams. Jeigu musų bro žino apie nesutikimus čia- kalavo kvitų kaipo ženklo Tautiečiai!
Ch. K.
lenkai Lietuvoj. Red.).
Ir vėl pasijutome beesu
Iš Brockton. Mas.
Didelis yra skirtumas terp liai skaitytų lietuviškus raš nykščių lietuvių su kunigu: gero kataliko (kaip Šv. Bal prieš pat rinkimus savo ša
Iš Clcveland, Oli.
Kaupu, m s apie tuos nesuti tramiejaus naktyj Paryžiuj
Čiąuykštis Ukesų Kliubas
lietuvių gyvenančių Ameri tus, labiau apsišviestų, su
Darbai čianykščiose dirb koj ir Lietuvoj. Lietuvoj stiprėtų, įgautų meilę savo kimus Buvo veik visuose reikalavo baltos kodardos lies atstovų į Durnų. Tie at
parengė • susirinkimų, kurį
Parapijonai kaipo ženklo gero kataliko). . stovai privalo daboti musų
atidarė pirmsėdis Vaičiūnas. tuvėse eina neblogiausiai. mes negalėjome lavintieji, tautos ir savo kalbos. Ma laikraščiuose.
Pirmasis kalbėtojas, V. Kau Kas nori dirbti, darbą randa negalėjome skaityti prigim tydama daugumų musų bro buvo persitikrinę, kad kuni Daugelis plonpročių, išsipir visų naudos, privalo mus
nas,aiškino, jog reikia tobu ir iš kitur pribuvusiam ne toj kalboj raštų, draudė tų lių paskendusių tamsybėje, gas tapo i>ergalėtu, kad jį kimui, davinėjo dešimtukus. • ginti nuo y vairių skriaudų,
Prabaštėlis po tam užsima kurios mus šiandienų slėg;a,
linti musų organizacijas, o sunku darbas gauti. Uždar netikusi valdžia; Amerikoj negalėdama jiems kitaip pa vyskupas pavarys; bet teip
arba kurias svetimi žmonės
ne užsiimti persekiojimais biai teipgi ne mažiausi.
nieks mums ne draudž a, o gelbėti, 14 d. vasario šių me- manė tik tie, nots tų yra nė dar geriau pasipelnyti: norėtų mums padaryti.
Lietuvių yra diktas būre vienok čia stovime žemiau. tų, S. L. A. 87 kuopa užde- daugiausiai, kurie nepažysta jis laišku pranešė preziden
viena kitos. Priminė apie
Dabar męs esame padalinti
st., gerai nė musų kunigų, nė jų tui Šv. Juoza)x) Dr-stės, jog
A.merikos Jaunų Krikščionių lis, bet apie jų tautiškus dar Pasitaikė man čia būti lietu Jo knygynų ant
draugystę, kaip Jos sanariai bus nieko negirdėt. Turbut vių namuose. Retai kur ga Granto salėje, Gaila tik, perdėtinių vyskupų. Pažy- toliau ne leis bažnytinėj sa į atskirus luomus (kurijas),
draugiškai sugyvena (įjie ne laukia jie seimo 8. L. A., ku li patikti kokią knygelę, bet kad dar musų knygyne ne- stanti vienok sanlygas ir mu lėj mitingų laikyti, kadangi ir neleidžiama mums .visiems
sugyvena draugiškai su ne ris čia atsibus gegužio mėne už tai pilna visokio didumo daug lietuviškų knygų ir sų bažnyčių surėdymų žino buk minėta draugystė per vien-kart podraug išreikštą
prigulinčiais į tų draugystę, syj ir prie jo rengiasi. Gai stiklinių nuo gėrymų. Besi laikraščių. Dėltogi mes, iš jo, kad kunigas ir vyskupas stojo būti grynai katalikiš h)ūsų krašto norų, tačiaua
'■
pas juos tiek jau tolerancijos, la vien, kad ir to besirengi- valkiodami po aludes, lietu tolymų vakarų, šaukiamės tos pačios veislės paukštis, o ka. Tų paaiškino ir per pa turime atminti, jog męs visi
kiek jos yra ir pas mus. mo nematyt: seimui juk rei viai praleidžia laikų ir pini prie gerbiamų lietuviškų juk ir patarlė sako, kad var mokslą bažnyčioj ir 3 d. va esame vienos motinos-tėvynės
Red.).
kia prirengti kokius svarbes gus. Ne pereina nedėldie- laikraščių išleietojų, idant nas varnui ne kerta į akį; tie sario iš tikro draugystės ne vaikai, -r- ir visi iš vieno prU
valome rupinties josios ge
i
Paltanavičia,
išleistojas nius, visų labui įnešimus, nis be areštavimų, iš ko mie sušelptų savo knygomis ir pažystanti geriau bažnyčių leido j salę. Žmonelės pakei
rove, — juk gi musų visų tė
laikraščio ,,Amerikos Lietu bet pas mus apie tai nieko sto ponai vien turi naudų. laikraščiais musp knygynėlį. surėdymų juokėsi iš tuščių kė lauke ir išsiskirstė. 10 d.
vynė — tai Lietuva, kuri jaut
mis”, aiškino esančias tiesas negirdėt. Man rodosi, S. L. Argi tas jau ne rodo, kaip GalS. L. A., Tėvynės Mylė vilčių paremtų ant vyskupo vasario, nė nepranešęs drau
Čieli amžiai mus maitina iri
ir kokios jos privalo būti. A. organe vietos galima ra mes atsilikę nuo kitų tautų! tojų draugystė ir ki|($s orga teisingumo. Ne reikėjo il gystei Šv. Kazimiero, apreiš
nizacijos galėtų paūkauti gai laukti, o persitikrino ir kė, jog jos ne leis j bažnyti priglaudžia, r
Peikė lietuvius,;kad jie nesi sti pakaktinai (tik ne tuš
Baltimorietis.
Męs, žemvaldžiai, bereika-.^
savo knygų noijy ponvjenų eg tikinti vyskupų teisingumui, nę salę: kam, girdi, nutarėte
stengia pastoti ųkėsais, o lik čioms polemikoms, kurios iki
liūgai
atskirti nuo kitų musų
Iš Brooklyno, N. Y.
zempliorių. P^itikįrae, kad jog jų viltis tai rūmai iš le įstatus taisyti. Mat draugy
dami svetimais, pastoja ver šiol ne gali pasibaigti, o josi
Darbai musų mieste eina vi šį musų prašymų lietuviškų do statyti: greitai pasirodė stė nutarė iš įstatų išmest krašto piliečių, kreipiamės
gais, neturi įtekmės ant val su 8. L. A. reikalais nieko>
prie jūsų, kraštiečiai, ragin
džios.
bendro neturi, labiau jam dutiniškai, ypač kriaučių, nes laikraščių išleiętpjai ir minė vaisiai bendro darbo kunigo varžančius žmonis pančius.
dami prie vienybės ir darbo
Smaliuką?, savo kalboj kenkia, negu patarnauja, to• jie vis dar turi šiokį tokį tos lietuviškos yrgapizacijos, ir vyskupo. Porų mėnesių Kunigėliui tas nepatiko ir,
visos šalies naudai. Susirin
nieko naujo nepasakė, atkar kiems raštams ir organe nei darbų. Čia,laikas nuo laiko, draugystės ir pavietuos ypa- atgal parapijonai visą daly turbut, užtai ir neleido į salę
kus geros valios žmonių kuo
tojo vien kalbas prieš jį kal gal būt vietos. Red.). Už pribūva iš Lietuvos apšvie- tos, turinčios auiekajjių kny kų atidavė į tiesdarių rankas; laikyti paprastus susirinki
pelė, kurie nori, idant ją r
ėjusių, išgyrė darbus Šv. sipuldinėjimus ir vaidus terp stesniujų vyrų, kurie ir pasi gų, išklausys ir ^uštyys musų vitiniuose laikraščiuose vys mus.
Žmonės, pamatę kokiu bu- darbas atneštų naudų visuo- j
Roko draugystės, kuri buk 8. L. A. ir L. S. P. A. gali lieka. Per tai šiuose metuo knygynėlį. Aukos^ knygy kupas pagarsino, jog bus
menei — sutaisėme męs eilę
ma palikti, jie gal rūpėti tik se ir darbininkų supratimas nui teip-pat priųpąrpps. Teip svarbus susirinkimas toj pa du juos kunigėlis nori vest į
kelia doriškai lietuvius.
reikalavimų link musų svar- į
Žmonių prisirinko pilna besi va id y jautiems, bet ne vi pakilo. Bet ir apgavikų pas gi malonėtume, kad kiti lai čio/ lietuvių bažnyčioj, už dangų ir kokiu budu platina
mus ne trūksta. Sugriuvus kraščiai atkartotų tų musų kurią kįlo nesutikimai. Žmo krikščioniškų meilę, nuėjo blausiųjų reikalų ir sulyg tų
pobažnytinė salė. Gaila tik, suomenei.
„Universal Mercantile As.”, atsišaukimų. Knygas reikia nių tų nedėldienį prisirinko pas advokatų klaust rodos, reikalavimų sutaisėme musų
Šovėjo sūnūs.
kad nė. pirrnsėdžiui, nė kal
atsirado čia apgavikų gauja, siųsti ant tokio adreso:
daug, visi mat tikėjosi išgir ką turi daryti. Advokatas politiškųjų programų. Tojt
bėtojams ne užėjo ant mislies
programoje męs išreiškiame:
Iš Baltimorės,Md
T. Rungia, 5
kurie po visokiais slapyvarstu kaip vyskupas pabars patarė išimti nuo sūdo už
| pratarti apie revoliucijų muReikalingumų valstijos su
kunigų už jo erzinimus žmo draudimų (injunction). Ko
Čia yra keletas lietuviškųį džiais buvo susiorganizavę į
- BU tėvynėj.
569 8o. 84 st,
rėdymo
ant demokratiskaiSo. Omaha, Neb. nių ir negerus darbus, norė mitetas su advokatu nuėjo į konstitucijinių su atstovybe
; M d* vasario buvo vėl pa- draugysčių; nuo pereitų me vagių bandų, traukė iš mus
jo teipgi žinoti, kokį jiems sudų ir perstatė visą reikalų,
viešas lietuvių susi- tų laikosi ir teatrališkoji vargšų sunkiai uždirbtus cenpamatų, su atsakomąja prieš
i
tus.
Apie
tų
vagių
lizdų
No.
Iš
Bayonne,
N.
J.
pasiūlys išsirinkti kitų kuni Sudžia jiašaukė vyskupų ir
E
sn prakalboms. Su- draugystė, bet nors gyvenu
žmonių
rinktinius ministerija.
kunigų Kaupų ir jų paklau
21d. vasario Čia buvo pra gų. Nereikėjo ilgai laukti.
^inĮkįnų atidarė P. Rama- jaučia gana ilgai, dar nepa• 7 ,,Lietuvos” perskaičiau iiDidesnio parlamento ir su
Tuoj po mišių plačiai atsi- sė, ar jie stato Sergėti duris
■į^Ucka^. Išrinkus jįsusirin- sitaikė matyt lietuviško teat-• gų korespondenčijų, aš Uk kalbos parengto^ penkto raIk
■ iusrar?
■
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lemokratizavimo rinkimų tai
lyklių. Įgijimą pilietiškųjų
liuosybių, — kaip tai: liuosybės tikėjimo, gyvų fcolžio
Ir spaudos, susirinkimų, apBigyvenimo, ypatos ir buto
nepaliečiamybės, višų krašto
gyventojų, be skirtumo tikė
jimo ir tautos, lygybės prieš
teismą ir panaikinimo visokių
Suvaržymų ir paskirstymų į
luomus.
| Reikalingumą plačios vie
tinės savy valdos, kad krašto
gyventojų kalboje butų at
liekami valdymo reikalai,
kąd tomis kalbomis butų mo
kinama mokyklose, kad butų
leista mums mokyties namieje tinkamoje mums Kalboje,
kad butų leista steigti mo
kyklos su išguldomais vieti
nėmis kalbomis mokslais,
kad tos mokyklos turėtų val
diškųjų mokyklų teises.
. Idant į šalies valdininkus bu
rtų skiriamos ypatos iš vieti
nių gyventojų tarpo ir mo
kančios vietines kalbas.
Žinodami, jog visų vietinių
gyventojų amžiais išsidirbu. si thiomonė yra nepajudintinas ypatiškos savasties pri
pažinimas, išreiškiame norą,
idant visuose aštresniuose
santykiuose link žemės valdy
mo ypatiška visų Šalies gy
ventojų savastis butų pripa* žinta ir laikoma kaipo pama
tas visokių agrariškųjų (že
mės valdymo) permainų, nes
šitosios visos šalies nuomonės
* pažeidimas perkreiptų visą
musų krašto surėdymą, įves
damas visai mums svetimus
ir blėdingus (kenkiančius)
santikius, kokie nėra dar įsi
gyveną nė vienoje kultūriš
koje Europos šalyje.
Viena iš svarbiausiųjų
kliūčių kenkiančiųjų ūkės
pasisekimui ir žemdarbių ge
rovei yra netikusi žemės val
dymo tvarka, apsireiškianti
įvairiose bendro žemės valdy
mo formose, servitutuose, o
teiposgi žemės šniūrais pada
linime. Taigi męs norime to
bendro žemės valdymo panai
kinimo ir paskirstymo ūki
ninkų į kolionijas-viensėdijas? kaipo geriausiai žemės
valdymui tinkančias įrėdnes.
Palengvinimui žemės įgyjimo
vietiniams gyventojams nori
me įvedimo pinigiškos pasko
los ir žemės matavimo įstai
gų. Teisingesniam mokes
čių paskirstymui norime,
idant butų sumažinti įvairus
muitai ir akčyžės, o į jų.vie
tą butų padidinti statiejie ir
įvesti pažanginiai nuo turto
mokesčiai.
Nekalbame apie tai Čionai
plačiaus, ką męš savo progra
moje (platformoj) patalpino
me,—ji liko skyrium išleista
ir joje visas smulkmenas ga
lima atrasti. Čionai nųrodo-me tik širdingą musų rūpes
tį j apie krašto naudą ir gero
vę, ką męs savo programo.
je išreiškėme ir kviečiame
abelnai musų naudai į vieny
bę su mumis.
Kraštiečiai, užmirškime vi
sus musų dalinančius išmislytus skirtumus,—nes visi
-męs privalome būti lygus
link visiems mums lygiai
: brangios prigimto krašto ge
rovės. Vienybė tai musų
spėka! Taigi tiktai vienybė
je eidami prie visiems abelno
tikslo-siekio, t. y. visuome
nės gerovės, galime jį pasiek
ti^ ir suvienyti vienodais no
rais, sutversime tokią galybę,
kuri savo norus įstengs gy
veniman įvykdyti ir pasek
mingai- atrems visus mums
priešingus pasikėsinimus. Ei
sime visi, kaip vienas, petįs j
petį ir tiktai tuomet geidžia
mą musų krašto gerovę galė
sime pasiekti.
Priešrankamasis
Kauno
gub. žemvaldžių Komitetas.
Gruodis 1906.

■l -

a

■ .

. ;' -

i i ./

r

sakė: /KieIrodos nepajudinu daikto, kuriuo negalėčiau vienos pusės šalinsimės tos aukštos dievmaldystės prie
užsiimtrT/vls.'P^ėsybe, kuriam negalėčiau atiduoti viso sa vienos idėjos, ką ardo harmoniiką lavinimąsi vigų musų
vęs.” .^ktubn’k visą save viskam, ką veiki” — rašė Juo pajiegų, turime šalintis iš kitos pusės nuo persimainymo.
Kas krypsta ant kelio ar šalinasi nuo jo, einant sykį
zas Guruly tųųiui — ,,ar užsiimi mokslu, darbu ar žaislavimn.” „Einir'į darbą, kuriam atsiduodu” — tardavo čia link, antrą ten link, gali tikėtis, kad užlips ant oko,
Lietuvių kalbon išvertė K. ,*egota.
Carolis Kingsley — „lyg nebūtų nieko daugiaus ant kol pergyvęs pusę savo gyvenimo. Perinai nųs žmouėsr
‘tikrai pagyrimo vertą darbą ir nutariau arti visą mano svieto.’^’Ta?'paslaptybė visų garsių darbininkų, bet dau kaip vėliava ant stogo, yra šallnimaisis gamtos. ■ Negali
prie nieko prieiti, kas neturi stipraus, nepermainomo tik
amžį ir turiu tą persitikrinimą, jog galop turiu užeiti ant gelis jųOiegaH išplatyti to ir aut tavo atsilsio.
slo
galvoje ir nepermainomo įsitikėjimo, kad gali prieiti
Dagelis
Įmonių
negali
pagarsėti
vien
tik
dėlto,
kad
ko nors, ant aukso, sidabro ar geležies.” Aš-gi persitikri
prie
jo. Tegul pakryps ant plauko kairėn ar dešinėn, o
dalina
turo
atidžią
ir
energiją
tarp
keleto
užsiėmimų,
ir
nęs sakau, kad ,,ue”. Ar išmintingas žmogus ars visą
pradėjo
jau nupuolimo, nepasivedimo kelią.
geidžia
būti
gadytoju
daugelio
užsiėmimo,
o
ne
garsiu
kontinentą, kad užeitų ant aukso ar sidabro kasyklos?
specialiątu.
^įTokie
žmonės
pakėlė
įstabumą,
bet
nepakėlė
„Jeigu
kartą nutariau ką-nors — tarė kardinnlag
Žmogus, kuris amžinai dairosi aplinkui jieškodamas, ką
Įsitikėjimo.
„Matant
mane
teip
užsiėmusiu
”
—
sako
Ed

Richelieu
—
einu
tiesiokprie tikslo, stumdamas viską, kas
gali veikti, niekados nieko neatras. Atrandame tą, ko
vardas
Bulver
Lytons
’
as
—
„klausinėta:
„Iš
kur
imi
laiką
jieškome, geidžiame visa širdžia, bet jeigu nejieškome
man ant kelio stovi.”
smulkmenų, atrandame tą syk tą, o ne ką kitą. Bitis rašymui tiek veikalų? Kokiu budu gali tiek atlikti?”
Jauną vyrą, jieškantį vietos, šiandien neklausia kokią
nėra vieninteliu vabalu, kuris lanko gėles, bet yra vieniu- Stebėtinu pasirodys jums mano atsakymas: „Pasiekiu to mokyklą baigė, o nė kas buvo jo protėviais, tik ką moka
tėliu, kuris iš jų medų ištraukia. Vistiek, kaip turtinga nedirbdamas niekados daug vienu kartu. Žmogus, norė dirbti? Tik speciališko mokslo šiandien reikia. Daug
yra medžiaga, kokią gavome mokslo laikuose, jaunystės damas gerai išpildyti savo darbą, neturi persidirbti; jeigu žmonių, stovinčių pryšakyje firmų ir pramonių, priėjo to
sunkenybių laikuose;- jeigu einame į svietą be gerai išty dirba perdaug šiandien, laikas pailsio turi ateiti ir bus stovio žengdami laipsniais.
rinėto supratimo apie tą, kuo užsiiminėti, tai negalime priverstu dirbti mažai rytoj. Nuo laiko, kada pradėjo
,,Saugokis pirkti čia žemę — pasaką vienas franeuzas
pamatiniai ir atidžiai tyrinėti, kas atsitiko tik man kole kitam,
i laukti laimingų progų susibėgant.
kuris norėjo pirkti žemės ir apsigyventi toj apy,,Kaip stiprią valią ant gyvenimo — sako Elzbeta giją apleidus, galiu pasakyti, kad skaičiau teip daug, gar<ąoj — pažystu tos apygardos žmones; mokiniai, kurie
Phelps’ė — turi įvykdymas pastatytojo tikslo. Balsas, kaip nedaugelis žmonių. Keliavau ir mačiau daug, turė ateina Į veterinarų mokyklą Paryžiuje, ne labai mokinasi;
drabužis, žvelgėsis, dargi pasijudinimai tos ypatos persi jau daug darbo su politika ir su visokiais reikalais, suri trūksta jiems energijos. Tarp Jų negali lankti, kad čia
maino tada, kada jis ar ji pradeda gyventi dėl kokio-nors štais su gyvenimu, o prie to visko išleidau visokiuose laiko įdėti pinigai atneš naudą.”
tikslo. Manau, jog stengsiu gatvės kuopoj išskirti darb tarpuose arti šešesdešimties knygų, o tarp jų ir tokias,
Naudodami tą rinkimo energijos aukštesniam laip
ščią merginą, kuri užsilaiko iš savo darbo. Laikosi ji su kurių tikslas reikalavo visai sjjeciališko tyrinėjimo. O snyje būdą, kaip tą darė jo broliai, generolas Grant’as
šešėliu vidaus pasikakinimo ir pagarbos dėl savęs, ko pa kiek laiko, kaip manote, aukojosi studijoms, skaitymui ir butų galėjęs priversti naminę karę prie skubios pabaigog.
prastas alpaginis rūbas negali uždengti, nė šilkas negali rašymui? Nedaugiau, kaip tris valandas per dieną, tą syk Tas pats matomai pasirodė \Vashingtono bude. Vienin
dar mažiau. Bet per tris valandas atsiduodavau visa ati
pakelti, o liga, dargi ar pailsis negali išmesti.”
teliu keliu gabumo versties įgijimui yra aukšta tikra dir
Vėjas negali būti geru laivininkui, kuris nežinąjjcokį džia savo užsiėmimui.”
S. T. Coleridge turėjo nepaprastą proto gabumą, bet va. • Tas buvo svarbiausiu tašku įstabių Darwino ati
uostą nori plaukti.
dengimų.
„Silpniausia y pa ta — žodžiai Carlylės — per surin neturėjo aiškiai apriboto tikslo; gyveno atmosferoj dvasi
— Žinau, kad jis mokės sunkiai dirbti — pasakė Cekimą dvasiškų pajiegų ant vieno reikalo, gal įvykdyti ką ško netvirtumo, kuris prarijo jo energiją, išėmė gabumus, elfas apie Valterą Raleigh’ą, aiškindamas Įdomų jiastarojo
nori; kada tuo laiku stipriausiai y patai barstymu savo pa o gyvenimas Jo iš keleto pusių buvo nenusisekęs. Gyve pasivedimą.
jiegų keletui reikalų, gali niekas neijasisekti. Lašas, ne no mąstydamas, pasimirė mąstydamas. Be paliovos dirbo
Kaipo tiesą reikia priimti, kad ko širdis karštai gei
nustodamas varvėti, praveria sau kelią per kiečiausią uolą, plianus ir nutarimus, bet ligi mirimo dienai liko jie plianais
ir
mąstymais.
Visada
buvo
užimtas
kuo
nors,
ką
džia
galvai, tą rankos turi padaryti. Kelias prie mokslo,
o greitas upelis, mėtantysis ant jos sau dideliu užimu, ne
niekados
ligi
galo
neprivedė.
„Coleridge
numirė
”
—
rašė
turtai,
pasivedimai yra teip tikri ir nepajudinami kaip
palieka jokios pėdsakus.”
Carolis
Lamb
’
as
draugui
—
„o
pasakoja,
kad
paliko
kejūrių
uostai.
Visuose atsitikimuose, įgijimui gerų pase
„Kaip buvau labai jaunu, paprastai mąsčiau, kad turesdešimtį tūkstančių tyrinėjimų iš metafizikos, bet nė kmių savo darbams,'turime
rinkti pajiegas sunaudodami
griaustinis užmuša žmones — pasakoja vienas išmintingas vienas nepabaigtas.”
.
;
kiekvieną
išminties
galę
vienam
nepajudinamam tikslui,
pamokslų sakytojas — bet paskui patyriau, kad tai per
ueatmainymas
pastatyto
tikslo
nežiūrint
į jokias sunke
Kiekvienas
didis
vyras
liko
didžiu,
o
kiekvienam
lai

kūnija. Dėlto nusprendžiau mažiau griaudėti, o daugiau
nybes;
galop,
drąsumas,
kuris
padaro
mus
stipriais atrė
mingam
žmogui
pasivedė
sulyginant
su
tuo,
kaip
išnau

trankyti.”
mimui
visokių
kliudymų
ir
gundymų.
dojo
savo
pajiegas
vienam
paskirtam
tikslui.
Musų amžis yra amžių energijos rinkimo. Šiandie
Chemikai pasakoja mums, kad margas žolės turi už
Hogarth’as pritraukdavo visą atidžią prie keno-nors
ninė užduotis yra įgyti dešimties arklių pajiegą nuo tokios
tektinai
jiegos idant pajudinti visus malūnus ir trauki
veido
ir
tyrinėjo
jį
tol,
kol
teip
neatsispaudė
jo
mintyse,
mašinos, kuri užima vietą mašinos su vieno arklio pajiega,
nius
pasaulyje,
jeigu tik tą jiegą galima butų surinkti
kad
galėjo
jį
išnaudoti,
kada
norėjo.
Tyrinėjo
kiekvieną
o ne daugiaus. Išrišimas tos užduoties išriš paeiliui ir
aut
garinės
mašinos
rato.
daiktą
teip
godžiai,
lyg
niekados
jo
daugiaus
negalės
pa

mažesnę užduotį — lakiojimo oru. Teip-pat visuomenė
matyti,
ir
tas
ankšto
tyrinėjimo
paprotis
padarė
jį
stebėti

Kaip
didelis
skirtumas
tarp žmonių ir pasekmių prie
reikalauja dešimties žmonių pajiegų nuo vieno žmogaus.
Pagiria žmogų, kuris moka vieną dalyką visopusiai ir gali nai gabiu atsiminime mažiausių smulkmenų. x Mąstymo kurių prieina! KJla tas iš visokių priežasčių, kurių tarpe
jį išpildyti geriau, kaip kas kitas, dargi kad tai butų mo būdas atsakantis laikui, kuriame gyveno, atsimušdavo jo mokėjimas surinkti kartu visus talento spindulius ir iš
veikaluose. Nebuvo tai aukšto mokslo, tik milžiniškai naudoti juos vienam tikslui turi žymią vietą. Tokia jiega
kėjimas rauti ropes.
išdirbto
gabumo pastebėti žmogus.
atras sau kelią ar praskins jį sau. Nenuostovus žmogus
„Pone, pagelbėk man gauti mažesnį darbą ir atlikti
Gaisus
įmonės,
kurie
rašė
knygas
kalėjime,
pažįsta
yra paprastai tik pusmokytu.
jį gerai” — yra tai malda, protegUota per Paxton’ą Hood’ą
energijas
suvinkimo
svarbumą.
Mažiausia
aplinkybė
kaip
Dr. Mathew’as sako, kad žmogus, kure mėtosi ant ke
vienam persidirbusiam žmogui.
Jeigu perkirsti salamandrą pusiau, tai pryšakis bėga antai: atėjimas atlankančio, praėjimas aficerio ar kalinio lių užsiėmimų, trumjiame laike netenka energijos, o tuopirmyn, o pasturgalis atgal. Teip išrodo pasisekimai to, pro duris buiro sugriebta ir teip išnaudota, lyg tai turėtų jaus ir noro, pridurdamas: „o ar tikslo pasiekimas yra ga
limas be karščio?” Dr. J. Aleksandra tokiu budu mokino
kuris perdalina tikslą. Pasivedimas yra pavydus dėlei iš būti paskutinis daiktas, kurį mato tuose metuose.
t arp gaujos vaikščiojančių po Broadway, gatve pri jaunus dvasiškuosius: „Gyvenkite dėl pamokslų, gyven
blaškytos energijos.
Tas, kuris dirba visada vieną darbą ir išnašiai visomis kimšta žmonomis ir kuopomis mėgiai žaizdžiančių, Ilora- kite pamoksluose. Pasirūpinkite špoką, kuris šauktų:
pajiegomis, nesutiks nepasivedimo. Nepermesi lajinės tijus Greeley sėdėdavo ant slenksčio namo Astoro ir rašė, pamokslas, pamokslas, pamokslas.” Rufus C boa t e pata
žvakės per sieną šėtros, bet gali Ją permesti per aržuolinį ant skrybėlė pasidėjęs, straipsnius į „Neto York Tri ria jauniems teisėjams įgyti sau prisiekusius ant kiekvie
no atsitikimo; „pajudinkite dangų ir žemę, kad (gytumėte
stalą. Suliek šmotų šūvį į vieną kulką, o gali peršauti būne” laikraštį, kuris buvo garsus toli ir plačiai.
prisiekusius,
o {Miškui užbaigti ginčą su teisėjais klausi
Vienu
straipsniu
užgautas
kaži
n-koka
ponas,
atėjo
į
keturis žmones. Sudėk į vieną ugnavietę saulės spindu
muose
tiesos
yra
lengva.” Vadas Macdonough’as suviespaustuvę
ir
paklausė
išleidėjo.
Parodė
jam
nedidelį
lius žiemą, o lengvai galėsi užkurti ugnį. Žmonijos mil
nyjo
ugnį
visų
laivų
ant vieno didelio laivo ,,Down” be
kambarį,
kur
Greeley
sėdėjo
nulinkuse
galva
ant
popierio
žinais buvo tai žmonės, renkantieji energiją, kurie kaip
atidžios
į
ją
atsitikimą,
kad kiti anglų laivai mėtinėje
ir
skubinai
rašė.
Piktas
ateivys
paklausė,
ar
tai
yra
pone
kalviai plakė kuju Vienon vieton, kol nepasiekė tikslo.
bombas
ant
jo
laivų.
,,Down
’ą” padarė tokiu budu ne
Greeley.
Žmonės, turintieji šiandien pasivedimą, yra žmonėmis
paliečiamu
trumpame
laike,
o
paskui kiti tapo pergalėti
—
Teip,
tamsta,
ko
tamsta
geidi?
—
pasakė
išleidėjas
vienos. minties, viešpataujančios ant visų kitų, vieno ne
lengvai.
nepakeldamas
galvos
nuo
savo
popierio.
pajudinamo tikslo. Pajiegų išblaškymas yra keiksmu
Nutartas tikslas apibudina visokį tikrą apsišvietimą.
amerikiečių gyvenime tarp visokių reikalų. Labai daug
Ateivis pradėjo tą syk savo prakalbą Į jį neatsižvelg
yra panašių ant ano amerikiečio, įurrs kalbėjo dvidešim- damas į jokias etikos, gero išlavinimo, ar išminties tiesas. Nes tas yra didžiausiu tepytoju, kuris renka didžiausią
tis keturiomis kalbomis, bet neturėjo ką pasakyti.
Tuo laiku Greeley rašė toliaus. Lapą po lapo apdengė krūvą supratimų ant vieno audeklo, kiekvieną ypatą ly
Vienas sunkiausių uždavinių vaikinui ar mergaite žodžių vilnis pilna karščio, be mažiausios permainos veido giai išreikšdajnas. Tas yra tikru dailininku, kuris išrodo
didžiausią skirtumą; kuris parodo svarbiausią mintį svar
yra surinkti energiją rytojaus lekcijoms teip-pat, kaip ir rašančio ir be atkreipimo atidžios į ateivį.
studentui prisirengimas prie artinančios! atsakymo, nenu
Galop, po dvidešimties minučių biauriausio koliojimo, biausioj ypatoj ir daro kitas menkesnėmis, šviesoj ir šešė
bėgant mintims į pievą, kame skriduliais žaidžia; neleisti kokį kada nors girdėjo redakcijos sienos, supykęs žmogus lyje atsakančiai prie tos svarbiausios ypatos.^* Teip, kiek
sau vaikščioti po butą, ar ko panašaus, bet tik tą, ką nutilo ir atsikreųiė, norėdamas išeiti. Tą syk pirmą kartą viename gerai suruoštame gyvenime, be atžvilgio į tą,
veikti turi. Prie mokinimosi, kaip prie užsiėmimo, turime Greeley pažvelgė į jį, atsikėlė nuo krasės ir imdamas, be- kaip išsireiškia tarp visokių dovsfiių, yra vienas svarbus
tikslas, dėl kurio viskas susibėga prie vienos ugniavietės,
plakti geležį ne tik kol karšta, bet plakti kol įkais.
atidžiai ateivį už pažasties, meiliai tarė:
AVilliąm’as Morry’as apsako istoriją vieno pirmiausių
— Palauk, drauge; sėskis ir palengvink sau kalbėji kur randa atsakantį išreiškimą. Gamtoj nesutinkame
■Amerikos mokytų vyrų, kuris patyrė, jog reikalauja dvi mu, tas padarys tau naudą, jausies paskui gerai. Pagelbi nieko liuoso nuo energijos, nieko palikto ant laimės. Nuo
laiko, kada gimtinė šaudyklė išmesta tapo pirmą kartą iš
valaudi per dieną išmokti lotyniškos lekcijos. Nutarė tas man mąstyti apie tą, ką rašau. Palauk!
tuštybių,
nurodė bėgį kiekvienam aukso eiului.
atidirbti lotynišką lekciją į vieną valandą ir penkiasde
Vieną nenukreipiamą tikslą turėjo žmonės, kurie ap Kiekvienaslikimas
lapas,
kiekviena eglė, kiekvienas kristalai)
šimtį minučių — ir pasisekė jam. Kada paskui sėdo mo galėjo nepasivedimą.
dargi
kiekvienas
atomas
turi sau paskirtą tikslą.
kytis, pridėjo energijos, kad galimai trumpesniame laike
Kaip Adams’as mena, lordas Bręugham’as teip-pat ir
tą pabaigti. Prie kasdieninio tyrinėjimo pasirodė, kad Canning’as, turėjo perdaug talento ir nors kaipo teisėjas
SKYRIUS VIII.
.gali ją išmokti į valandą ir keturiasdešimta penkias miliu pagarsėjo savo darbe, nes liko Anglijos kancleriumi ir už
tas ir reikalaujamas laikas vis mažinosi. Surinkdamas sitarnavo mokyto žmogaus garbę už savo moksliškus tyri
Savo laiku.
visas savo pajiegas darbui, diena į dieną patyrė trumpai, nėjimus; bet, apskritai imant, jam gyvenimas nenusisekė.
Ant ilgo laiko laikrodžio yra tik vienai
kad dirba tik pusantros valandos, paskui penkias, dešimtį, Buvo jis visu kuo paeiliui, bet nieku ilgai. Bet visas ne
sakinys: į,dubar.”
penkioliką, o galop trisdešimtį minučių mažiau. Paka sulyginamas talentas nepaliko ilgos pėdsakos nė istorijoj,
..Pastebėkite ta nesulyginamą tikrumj,
su kokiu žemė atlieka
milijonų mylią
kintas sudvejojintu darbštumu, į porą mėnesių galėjo iš nė literatūroj ir dabar pergyveno savo ypatišką garbę.
kelią ligi pavirsta diena į naktį, nepastmokti lekciją mažiau, kaip į pusvalandį, kas buvo daiktu Pana Martineau sako: „Lordas Brougham’as buvo savo
vflinant nė vienos sekundos nuo amžty
kaip tą kelią praeina."
negalimų su tuo papratimu mokinimosi, kokį turėjo, įsto rūmuose Cannes’e, kada daguerotypiška dailė pirmą kartą
Edvardai Ertrdl'at.
damas į mokyklą. Bet jis padarė daug daugiaus, nes pa įžengė į gyvenimą. Vienas dailininkas norėjo nuimti pa
„Kas nemato, kaip dyvinai susimaigf
žino surinkimo energijos vertybę. Tokia nauda yra daug veikslą nuo rūmo su visais svečiais ant balkono. Prašė
musų likimo siūlai? Tankiai atsitinku
brangesnė, kaip mokslo įgijimas.
kad tik ant valandos prielanki proga pa
lordo, kad stovėtų visai ramiai per penkias sekundas ir
sirodo. Netenkame jos, o su ja drauga
. Ponas Morr’as paduoda dar kitokį paveikslą ener jis žadėjo nepasijudinti, bet — pasijudino. Galop, vie
menesiai ir metai prabingsta veltui."
gijos surinkimo: ,,Pasikalbėjimuose su mano vaikais". toj, kur turėjo būti lordas Brougham’as, liko tuštuma.”
„Gatve, kuria eina „tuojaus," priei
nama prie namų „niekados".
Penkioliką metų vaikas, sutiko parašyti septynes ilgas po
„Yra
kas-nors
—
sako
toliaus
pana
Martineau
—
vi

Cervanta.
ezijos eiles j dvidešimtį minučių, laike, kada jo draugas sai ypafihgo tame. Musų šimtmečhrpaveiksle, paimtame
„Ne kartą, kuomet perilgai mąstome
naudojo visas galimas, kliūtis, norėdamas pertraukti jo iš gyvenimo per istoriją, tas žmogus turėtų būti vidutinis •
kada pradėti, jau būna pervėlu."
atidžią. Tarp tokio ūžimo, kokį tik vaikai gali pakelti, taškas, r Bet ačiū tvirtumo trukumui, bus tuštuma visada
darbas tapo atliktas. Tas vaikas, Jurgis Boutvell’is, buvo ten, kur turėtų rastis lordas Brougham’as. Kaip daug
„Niekai vytęis, atsakančiame laike pra
paskui gubernatoriumi Massatchusets’o, senatoriumi Su žmonių
dėti — yra svarbiausiu daiktu."
yVietų
lieka
tuščiomis
dėl
surinkimo
energijos
vienytų Valsčių Amerikos ir iždo sekretoriumi.
La Fantome.
trukumo ir jięgų vienam tikslui.”
,,Vieninteliu bildu mokytis” — sako Sidney Smith’as
„Pratinginiauk šiandien, o rytoj pada
tai^ skirtumą rodo nepajudinamas Vilhelmo
rysi tą-pat ir poryt teip-pat."
— „yra skaityti teip užsimirštinai, kad laikas pietauti at Pitt.JCokį
tikslas, kuris gyveno ir mirė dėl valdžios politikos.
„Sugriebkime valandą, kada ateina,
eitų dviem valandom anksčiau, negu laukta; sėdėti su Li Visi’okitokį
nesivykime jos, kada išeina."
reikalai
turėjo
šalintis
prieš
tą
vieną
tikslą.
vijų prieš akis ir klausyti ga-ga.... žąsų, kurios išgelbėjo Užmiršdavo vteką kitą, nesirūpino apie draugus ir išlai
Shakeejkareai.
Rymą ir matyti savo akimis kartagiškus vivandijerius, das,
/fprsgurėjo dešimtį tūkstančių svarų sterlingų
„Skubinkis, pasiuntinį, skubinkis dėl tavo gyva
renkančius kareivių žiedus,-po mnšiui ties Kanna ir kave pelnoirper
metūs,
neturėjo
vaikų,
o
pasimirė
skolose.
Iš

sties!
” rašyta taukiai ant laiškų, Henriko VIII laikuose
jančius juos į savo saikus; Ir būti teip atsidavusiu atsiti plėšė be pėdsekiai meilę iš savo širdies, meilę gilią ir kar
Anglijoj,
o tuos žodžius puošė pasiuntinio paveikslas, ant
kimams, apie kuriuos skaitai, kad jeigu kas pabaldįs į štą dėl to, kad ji priešinosi Jo tikslams. Neatkreipė jo
kartuvių
kybąs.
Krasų nebuvo, o laiškus valdžiai nešio
duris, per porą sekundų nežinai ar esi savo kambaryje, ar kios atidžios į garbę teip, kad neapsnnkino savo giminių
davo
pasiuntiniai,
pasmerkti pakorimui, jeigu nesisku
Lombardijos lygumuose žiuri į Hanibalo vėju ir audra palikdamas nors vieną iš savo kalbų. Visą savo energiją
bintų
kelionėje.
kankintu veidą ir stebiesi žvilgėjimui jo vienos akies.”
dėjo įgijimui įtekmės iš viešpatavimo Anglijoje per 25
Dar-gi senesniuose laikuose, krosas vežant, kada mė
NeatidėstinPk savo nutarimo.
metus. Nėpasikreipė nė dešinėn, nė kairėn — ėjo tiesink nesį tęsėsi paoinga kelionė, kurią šiandien galima į porą
„Vieninteliu naudingu, nebaugiu, tikru, o dėkingu ir prie tikslo. Jo /gyvenime nebuvo mąstymų,-nė statymo valandų atlikti, nereikalingas sugaišinimas buvo nuo
įgauti gaiimu dalyku kiekviename moksle/ir kiekviename rūmų ant ledo, bet vienas bėgis ir vienas tikslas: pinpyn, dėmė. Viena didžiausių naudų, kokią mums atnešė civi
užsiėmime yra atidžia” — sako Carolis Dičkens’as — „ma tiesiok prie tikslo.” •
lizacija, yra laiko matavimas ir išnaudojimas. Galime
no ypatiškas tvėrimas, ar tai imaginacija, tokia, kokia ji
Nematomas beveik smailagalis adatos, ištekinti bri- šiandien laike vienos valandos tiek padaryti, kiek daryta
yra, galiu jus užtikrinti, niekados nebūtų man tokios tvos ar kirvio ašmens atvėrė kelią milžiniškam rumui. per 20 valandų prieš 100 metų, o jeigu poros minutų su
tarnystės atlikusi, Jeigu ne papratimas prie geros^ išna Be kirvio ašmenų statymas namo butų negalimas. Žmo gaišinimas grūmojo pakorimu, kaip gi šiandien reikėtų
šios, niekuomet nepailstančios ir visados darbščios ati gus nesikreipiantis iš kelio nuo savo darbo, kuris valo savo bausti?
džios.” Vėl kartą paklaustas apie savo pasivedimą, pa kelią nuo sunkenybių, apturi garsų pasivedimą. Kada iš
Toliau bus.
j

Orisson Svett-Marden

Gyvenimo Mokykla*

i
te... Raginate seimani rinkti visokiais budais nori visi pa rlems priguli daugiau kaip Iš 8 valsčių: 1—Įgaliotinis
delegatus tik durfpratusius traukti { savo pusę, bet mes 86.070 margų, dėlto ir gali iš priguli prie L. 8. D. P., 8—
darbininkus. Jbigtf neklys Reziduokime apsigauti ir rinkti 53 rinkėjus. Todėl kairiejie, 1—neaiškus, 6—
tu, tai socijallBtai, vadina stengkimės gerai pažinti kas kiekvienas valsčius turi iš kuniginiai. Kituose valsčiuo
supratusiu, kuris prie jų pri musų draugai, o kas musų laiko dasižinoti, kiek turi se, kaip girdėt, rinkimai teipguli; tai dauguma tpkių ant siurbėlės, kad po laikui nesi- tiesų rinkti kandidatų rinkė pat neblogiausiai išėjo, tik
LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMATO.
■
' n
r
seimo, kasžin, ar ,n e užsimany gailėtumėm. 8einu“Šaltinio” jų, o tąsyk mus niekas neap Vilniaus gubernijoj gali ne
fenyksta, kadangi jie tirpsta vandenyj; klio
tu teip pasielgti i kaip Phila- išleistas atsišaukimas mus galės, kų norėsim—tų išrink geresnė kaip pernai, išeit.
kė lieka beparvis gazas. Galima persitikrin
delphioj politiškame1 susiva- persergi, kad nerinktumėm sim, nes mus, ūkininkų, dau Miestų darbininkai rinki
ai, kad oras pasimažino nezuaimiai: paliovus
žiavi me.Tada tnrėtų'^isi grįž- nė socijalistų nė svietiškų in giau, tik reikia vienybės, o muos pasirodė visai susipra
Įkilti vandeniui, pasirodo, jog pasilikęs gazas
ti visai nieko neyuveikę. teligentų,kurie priklauso de vienybėj tai mus galybė.
hžima | kiliošo įturioz
I j j
tę: beveik visur jie rinko
Jeigu
išrinktų dar centrališ- mokratų partijai, o liepia Kandidatus pasis^lrkime kairiuosius, daugiausia sociIštirimui pasitikusio klioše gazo, pridėtome prie apati
ką vyriausybę iš tokių, tai, rinkti žmones mokytus,gerai pirmiaus
prieš ? rin jaldemokratus ir socijalistusnio atidaryto galo
kaip matyti iš visų jų straips išsilavinusius ir tt. ir tt.
kimus; kandidatai žmonės revoliucijonierius. Peterbur
stiklinę lentutę,
nių, jie Imtų šokdyti visą 8. .O išleistasai atsišaukimas turi būt dori, ne girtuokliai; ge: iš 232 darbininkų įgalioti
sandariai ją priL. A. pagal savo smuiką, buvusio pirmosios Durnos at apsišvietę, skaitę nuo seniau nių išrinkta 55 procentas so
spauskime, išim
Perpylimas osygeno ir azoto į cilinderį O.
kaip pirma šokino mus kuni stovo p. Juozo Kubiliaus nuo laikraščius, kad nebūtų juo čij aldemok ratų (vadinasi ,ant
kime kliošą iš vapersikeitimo prie to negalinta patėmyti, gėliai.
■. nės ir greitai ap- mo
Kauno gub., kaipo jau turė dašimčiai, kad klausytų, ku 100 išrinktųjų išpuola jų 55)
nebūva nė {šilimo, kaip paprastai būva prie
verskime.
Nuė chemiškų
Kuopos
todėl
turėtų
elgtis
jusio
praktiką, nurodo, kad rie geriau supranta ir nety- ir 30 procentų soči jai istų-rePažiūrėkime, ar su
mę stiklinę lentu simaišymassusijungimų.
labai
atsargiai
rinkdamos
de

Į atstovus netinka ne kuni kotų, kad kas J gerkles įpil voliucijonierių; tokiu budu
turi oro ypatybes. Gruzdanti
tę, (leiskime į balana neužsidega
legatus. Aš socijalitmą guo gai, nė dvarponiai, kurie rū tų magaryčių (baltakės), l<aip socijalistų išrinkta Peterbur
jame
kaip
tai
atsitinka
kliošą gruzdančią
teip greitai dėjų ir remiu balsavimų die pinasi tik savo luomo ypatiš- dabar dedasi laike rinkimų
balaną; ji tuojaus įdėjus jų { oxygeną ir negęsta
ge 85 procentas, arba 197
kaip
ir ore. Ki- noj, bet lietuvių socijalistų kais reikalais. Žinoma, ir
kaip
azote,
gęsta
palengva
(paviršius vandens kli^e aiitfUesnis gęsta, gęsta gteiviršaičio; teip elgdamiesi, iš įgaliotiniai Maskvoj: iš 313
prgu vandens.
degantį žva.
neremtu, nes jie socijalizmo ūkininkų mažai tokių yra, rinksime tinkančius atstovus įgaliotinių perėjo 184 sočikė ir kiekvienas kitoks degantis kūnas. Tai
tiesas mynioja po kojų ir kurie, turėdami augštesnj abudu lietuviu nuo Suvalkų jaldemokratai, 21 socijaligi likęs lįlioše gazas turi visai kitokias ypa
tuomi tik trukdo socijalizmą. mokslą ir būdami gerai išsi gub. Šituo dalyku reikia stas-revoliucijonierius, 23 kai
tybes, visai nepanašias ypatybėms oxygeno.
Man rodos, geriausiai butų lavinę ir apsišvietę, užsiimtų užsiimti tiems, kurie skaito riejie, 23 bepartyviniai val
Įdėkime po kliošu, pripildytu tuomgazu, ko
delegatus
rinkti seiman tik ūkininkavimu: vargtų vargus laikraščius; geriausia butų džios priešininkai, bet ne kai
kį mažą gyvūnų, kaip antai pelę, žvirblį, tai
vyrus daugiausiai besidar vaikščiodami paskui žagrę,ar kad mus viršaičiai išaiškintų riejie, 48 vidutiniai ir caro
jie greitai užtrokšta. Taigi gazas tas turi
buojančius kuopos ir abelnai lietų prakaitų prie dalgio ar žmonėms, kiek kuris valščius valdžios šalininkai, kiti ne
visai kitokias ypatybes negu oxygęnas. Gaxas tas nesiduoda padalinti, jis yra nesudė
S. L. A. naudai. Iš tokių prie spragilo, dėlto žtnouė^ turi tiesų rinkti rinkėjų.
aiškus. Odesoj išrinkti 35
tu, yra elementu; jį vadina azotu. Oxygevyrų išrinktas ir Cent. Komi norėtų išrinkti iš tokio luo Bet nelaimė: mus viršai socijaldemokratai, 6 socijalinasir azotas yra tai svarbiausi oro sudėtiniai.
Oxygenas ir azotas pripildo cilinderį C.
tetas netik 8usivienyjimą pa mo, kurie patįs kad ir nedir čiai. daugiausia Įsipirkę per stai-revoliucijonieriai, 3 juo
stūmėtų
pryšakin, bet ir vi ba, lietluri savo gimines, tė magaryčias, žiuri tik savo ki dašimčiai, kiti bepartyviniai
toki mėginimai pertikrintų, jog susimaišy
mas turi visas oro ypatybes. Taigi oras yra sus sąnarius užganėdintų.
vus, brolius ir seseris gyve šenės, o ne žmonių gerovės; kairiejie. Baku (Kaukaze):
fizišku susimaišymu oXygeno ir azoto.
Prieglaudos namui su ko nančius ant mažų ūkių ir pa daugumas jų neskaito nė iš 100 įgaliotinių visi kairių
Apie tai galime persitikrinti dar kito lionija Susivieuyjimas pa čius sunkiai dirbančius, o tas (dienraščio, nė laikraščio ir jų partijų. Tiktai-Varsavoj
kiu budu. Oro sudėtiniai tirpsta vandenyj skyrė iškasos $500.00. Mie darbas atsilieja ir ant teip aklas aklo ne gali vesti, nes
darbininkų įgaliotinių dau
nors ir gana sunkiai. Gyvenančioms vande li broliai ir seserys! Męs ne vadinamųjų inteligentų nuo
abudu nemato. Dėlto bro- guma — bepartyviniai ir tai
nyj žuvims reikalingas oras teipjau kaip ir
žinome,
katras
pirma
turėsi

monių.
•
liai tautiečiai, kam rnpi dar labiau užjaučiu buržusausžemių gyvūnams. Jeigu virinant van
me
į
tą
namą
nueiti.
Pritar

Tai
tau,
tamsus
valstieti,
ir
žmonių labas, tautos apgini- jams-tautininkams, negu sodenį prašalinti iš jo dalį oro, tai tokiame
pervirintame vandenyj jau azoto nebus ke tum visi. Tegul seimas už užmezgė neatmezgamų mazgą; mas, platykime tą idėją rin cijaldemokratams;
kai-kuLikęs, sudegus fosforui, gazas.
turissyk daugiau, bet pro(>orcija bus 1:2, o tvirtįs, kad kiekvienas sana nė bėgt, nė rėkt ir tu, žmo kimuose, nedrebėkime už sa riuos iš jų galima sulygint
Mažai žinome chemiškų procesų, ko- ore 1:4, kaip paprastai būva, kadangi mat rys, išėmus vaikus, įmokėtų gus, žinokie, ko klausyti ir vo kailį, o tikrai laimėsime. su juodašimčiais. Teip išėjo
kiuose dalyvauja azotas liuosame, gaziniame oxygenas greičiau tirpsta vandenyj negu po $1.00 naudai tautiško na kų daryti: vieni žada dangų,
(Iš “V. Ž.”) J. S—a.
Varšavoj darbininkų įgalio
pavidale; iš tokių paminėsime tik sekančius: azotas. Kvortoj vandens prie 15° C. sutirp mo su kolionija,; (mokėjimą o antri šviesų, žemę ir laisvę.
tinių
rinkimai, kadangi sti
perleidžiant elektriškų kibirkštį, azotas jun sta 6,3 kubiški centimetrai azoto ir 11,7 kupadalyti
ant
keturių
bertaiTai.
Vyruti,
čia
reikės
pa
giasi su oxygenu. i Azotas silpnai rišasi su biškų centimetrų oiygeno, taigi beveik du
Pirmutiniai rinkinių priausioji Lenkų Soęijalistų
nių, kas bertainis 25c. Nė galvoti, kad-kų nors “išdū
(P. P. 8.) partija ir šituos
kitais kūnais, svarbiausia jo ypatybė yra ta, syk daugiau.
žingsniai.
Oxygenas būtinai reikalingas lygiai aug nejustuose, o pamatytume, moti”, bet apgalvojus, žmo
kad jis yra kaipi tarpintoju, vėlinančiu che
durnos rinkimus boykotuoja.
miškus procesus, koki be azoto Į atsibūtų menims kaip ir gyvūnams ir žmogų* be jo kad namų jau tnrėtume. Be nės susitarė rinkti tuos,kurie Durnos rinkimai pačiam Kai-kur jau buvo ir pavie
negali apsieiti; bet jeigu oras susidėtų iš pinigų nieko nė(>adarysime. žada šviesų, žemę ir laisvę,tai karštume. Jau išrinkti val to miestų rinkimai — ir ten
daug greičiau.
Iš privestų čiM mėginimų matome, jog vieno oxygeno, tai visi gyvybės apsireiški
J. Butkus.
yra svietiškus inteligentus, o stiečių, darbininkų ir mažu- visur perėjo didžiuma kairių
oras susideda iš: | dalies oxygeno, o | dalys mai, kaip ir daugelis kitokių apsireiškimų
imLkni.'
kai ' gauLim
i Į? savi*e«nių įgaliotiniai. jų įgaliotinių.
paskui, sako, ‘ kai
i
yra azoto. Tirinėjimu susekta, jog 100 apė butų visai kitokiais, viskas atsibūtų kitaip.
SvieM. Ame ir laisvę, tai bu« KalP t‘« nnkunai praėjo^da Ir tokius rinkimų vaisius
Iš Pana, I1L
mio dalių oro yra: 20,76 apėmio dalių oxy- Musų atlikti mėginimą,! su oxygenu duoda
, (neturime tikrų žinių, bet ir
gęno ir 78,36 tokių jau dalių azoto; 0,8$ da jau apie tai šiokį tokį supratimų. Balana,
Draugai 82 kuopto S. L. lengviau ir Į dangų užsitar
męs matome, kad ir begalo
žvakė, liampa sudegtų visai į porų sekundų, A. turėjo balių 29 d. sausio nauti, nes ir patarlė sako: iš to, ką turime, jau galime siuto valdžios tarini, kiek
ilia tveria kitokios medegos.
o dabar jos dega gana ilgų laiką. Nupuolusi (laikraščiui ne paranku, iš kad “neduok Dieve didžio šį-tą pasakyti. Valdžios tar galėdami, susiaurinio darbi
ant grindų deganti kibirkštis uždegtų akies
Oras ir chemiški susijungimai.
nai suteikia žinias, kad val
ninkams ir visiems rankpel
Amerikos dagi, garsinti teip turto, tai užmiršiu Tave, o
mirksnyj
visą
musų
gyvenimų,
sudegtų
vi

stiečių įgaliotiniai beveik vi
Męs jau žinome, kad du susidūrę gazai,
didžioj
ubagystėj
prakeiksiu
niams
tiesas, visai uždraudė
greitai pereina į viens kitų teip, kad kiek vie skas, sudegtų ir geležis. Męs butuine nuo- pavėlintas žinias kad ir Su-: pats savę”. Dėlto tai žmonės si išrinkti dešiniejie, tai yra
priešren karna jų agitaciją —
la dalelė susimaišimo susideda visada iš vie- latai pavojuje, mažiausia kibirkštėlė galėtų sivien. reikaluose; tokios ži
valdžios šalininkai, laikraš
mus
įstumti
į
liepsnos
jūres.
Tik
primaišy

apgalvojo
ir
nutarė
rinkti
vieni tiktai juodašimčiai ir
nios lygiai thk sveria kų
lodo skaitliaus dalelių kiekvieno; tokį pročių
gi
korespondentai
visai
tas
ore
azotas
silpnina
veikmę
oxygeno
ir
ją
tikriejie dabartinės valdžios
druska po Įlietų. Rd.); daly kaipo turinčius tiesą daly-j
sesų vadiname fizišku. Kituose atsitikimuo", Negali
4ti
rinkininore
ir
turinčius
kitaip
apie
tai
raėo
le būva chemiški susijungimai gazų. Kuom reguliuoja.
tarnai
galėjo atvirai savo
va
___________
vavo veik visi čionykščiai lie
ma,
sako,
teip
greitai
spręsti
p yra oras: yra tai fiziškas susimaišymas, ar
tuviai; visi gražiai užsilaikė. prigulintį cenzą Gudelių apie valstiečių priklausymų darbų varyt Ir kaip tie pa
Ore, apart azoto, yra vandens gazai
berniškas susijungimas oxygeno ir azoto?
Pelno turėjome 44 dol. ir 75c.! vaščiuje. —1. Kazį Grinių, j tai^ar kitai partijai, kaip tai tįs rinkimai ėjo? Jau seniai
ir angline rūgštis.
Persitikrinimui padarykime sekantį mėgiKaip jau sakėme, 100 apėmio dalių oro Pinigus tuos sekančiai pa daktarą, gyvenantį Senapi-i daro valdžios atstovai. Kiti daugybėje vietų pradėjo
limą.
Paimkime du stikliniu cilinderiu, vie yra 99,12 apėmio dalių oxygeno ir azoto. skirstėme: $39.75 paskyrė- lėj,kuris turi atsakantį cenzą jų, nors butų „patįs dešinie areštuot labiau susipratusius
lame tegul bus oxygenas, totame azotas, Lieka 0,88 apėmio dalys kitokių oro sudėti me naudai tautiško namo su kaime Sėlemoj Budoj. Dak jie”, bet užėjus kalbai apie rinkėjus, o dabar tų patį
didesniame cilinderyj yra azotas, tas di- nių, sudėtiniai tie yra —vandens garai ir kolionija; pinigai tie pasiusi taras Kazys Grinius Į sąrašas žemę ir laisvę, visuomet pri pradėjo daryt ir su išrinktai
leo^ysis ęilinderis turi apemį keturis kar anglerugštis. Kad ore yra vandens garai, Centr. 8. L. A. kasterint J. įneštas ir jau užtvirtintas.
siais. Iš Gardino, Žitomima didesnį už ta, kuriame yra oxygenas. lengva patėmyti: įneškime į šiltą kambarį Skritulskui; 5 dol. paskyrė- 2. Petras Leonas, juristas, sidės prie tų, kurie kovos už rio, Kijevo,
Voroniežio,
tų
žemę
ir
laisvę.
Buvo
atsi

(Toliaus bus.)
Supaišykime abudu gazu ir sumaišymų perme kankiniams ir pasiuntė gyvena Kaune, turi atsakan tikimai, kur jau stačiai pri- Tūlos; Saratavo ateina žinios
apie' įgaliotininių areštavi
tį cenzą kaime Leskevos —
79 kuopa griebė į nagą C. jų darbai S. L. A. didesni me kasieriui J. Paukščiui.
rodė
laikraščių
koresponden

I REIKALAI
mų, norint jų ypata turi būt
abudu Gudelių valščiaua,
sekretorių užtai, kad jis, 19 negu 79 kuopos. Tarei la Geistina butų, kad ir kitos
tai, kad meluoja valdžios neliečiama. Daugybėje vėl
Senapilės
pavieto.
Sarašoše
(Susivienijimo Uetuvii Amerikoje, numeryj “Atskaitos”, paro mat paantrino socijalistų va kuopos teipjau pasidarbuo
tarnai, tokias žinias paduo
f Numeryj 6 ^(Lietuvos”, ’ dė, kaip socijalistai kenkia dovo žodžius, ištartus ant S. tų, nes tautiškam namui tik abudu užtvirtinti, dėlto Gu dami, ir dabar jie patįs jau vietų atmetami rinkimai ir
nauji daromi, žinoma, teipdelių valščiaus valstiečiai ir
Rpringfiejd, III., 79 kuopa S. L. A. Geri darbai švie L. A., tai tuomi žmogus ir pinigų reikia, be jų mes jo
truputį
atsargesni
pasidarė:
pat tose vietose, kur blogiau
stato abudu garbiamus tau
8- L. A. bara Centrališką sos nesibijo, o jeigu socijalis prasižengė prieš juos. Ar negalime turėti. Surinkimui
Viatkos ir Saratavo guberni siai valdžiai išėjo. Bet rin
tiečius į kandidatus, kaipo
Komitetą už-nepildymų pri- tai nenori, kad jų peiktinus jus nežinote, jog girioj, kokiu gi pinigų reikia darbuotis,,
joj jau ir pagal jų suteikia kėjai jau žino, su kuo turi
viršininkus
baigusius
augškiek
tik
kas
įstengia.
Tau

derysčių. Tas iš dalies tei darbus visuomenė žinotų, tai balsu kas šaukia, toks ir at
mas žinias trečia dalis val reikalų, ir savo daro. Štai
tesnį mokslų su gera iškalba,
sybe; ypač apie prezidentų ar negeriau butų tokių dar siliepia; nereikia tokiu balsu tiškas namas ųe vieno reika
stiečių įgaliotinių — tai susi Saratavo gubernijoj policija
užsitarnavusius visuomenėje
galima sakyti, kad jam rūpė bų nedaryti, nes peiktinų Sukauti, kokio patįs nemyli las bet viso Susfv., todėl vi
pratę socijalistai-revoliucijo- norėjo suimt išrinktųjų įga
gera vardą,daug tautos labui
nieriai ir socijaldemokratai; liotinių, bet valstiečiai ap
jo vien tik tas $100.00, kurį darbų nieks negiria, tai ko te. Jus pavydite savo bro siems jo sąnariams ir reikia
veikusius
ir
šiądien
veikian

darbų
pirmyn
stumti,
nes
paskutinės telegramos prane gynė juos ir į savo globų pa
Beimąs paskyrė. Prezidentas dėl 79 kuopa nori prispirti liams ofisuose sėdėti. Argi
čius, o dėlto daug ir nuken
tatai turi pildyti priderystes,” Central, sekretorių tą da nežinote, kad ofisai ne vien terp lietuvių ne trūksta nu
ša, kad Vladimiro, Kursko, ėmė. Kijevo gubernijoj ke
tėjusius už visuomenės gero
žudžiusių
sveikatų
darbinin

ypatų,
bet
ir
tautų
pakelia,
o
Smolensko ir Voronežiaus liuose pavietuose valstiečiai
»jeigu jų nėpildo, tai sei- ryti? 79 kuopa sako: “Laivę.
Melstumėm garbiamų
oas gali jam ir nemokėti. įvyksta tarpe musų tautos kur tauta pasikėlus augščiau, kų, jau negalinčių dirbti,
gubernijose teip-pat išrinkti sustatė įgaliotiniams nutari
tautiečių
ne atsisakyt patar
kurių
maistui
ne
kartų
rei

ten
ir
darbininkų
būvis
ge

meilė, brolystė, lygybė ir
Tas butų visai teisingai.
kairiejie, tai yra aiškus da mus. Ten reikalaujama, kad
naut savo tautiečiams irapsibartinės musų valdžios prie butų panaikintos luomų ir
79 kuopa, Komisijų Kny- vienybė”! Jeigu iš tiesų su resnis. Jeigu tie visi ponai kia kolenktuoti fpinigai. Įimt
nešti
tą
teip
sunkią
naš

rengus
tautiškų
namą,
užlai

čiai
atsitrauktų
nuo
tautiško
šai. Dargi mažųjų savižemių
fų užvedimo, Dr. Želvenę, iš- tokia meile tą straipsnį rašė
tą ir atsilankyti laike rinki susivažiavimuose daugelyje tautų privilegijos, įvestas
eiaina, bet kodėl, tai nema- te, tai, turbut, naujas būdas darbo, tai musų tauta ir vėl kytas vargšų mums ne kaš
mokestis nuo pelno, kad mimų Gudelių valsčiuje ir pra
vietų Maskolijoj išrinkti kai nisteriai ir kiti valdininkai
jti: jos sanariai turėjo eiti vienyjimo vertas užpatentuo įpultų į miegų. Tie poneliai tuos daugians, Jnegh dabar
nešt muŲis per “Vilniaus Ži
’itur, kad juos pamokytų ti. Jus raginate visus prie ar inteligentai ir Čia prikėlė kaštuoja jų sušblpimas.
riejie.
atsakytų už savo darbus, kad
nias
”
ir
“
Lietuvos
Ūkininką
”
,
Ištariam
širdingų
ačiū
vi

mus
ir
atkreipė
musų
atydų
Iš Lietuvos jau teip-pat butų visai nuimta bausmė
■aip knygas Užvesti, jeigu darbo, o ant dirbančiųjų sa
ar dalyvausite rinkimuose, męs turime šiek-tiek žinių.
*utų mokėjus arba norėjus, vo brolių purvus drebiate; ant tautiškų ir darbininkiš siems dalyvavusiems,
Jį*
Dabartis.
kad paskui laike rinkimų ne Teisybė, tų žinių iki šiol da nuo visų politikos prasikalai ir .viena Dr. Želvienė bu* trokštate broliškos meilės, o kų reikalų, pakėlė musų su
tėlių ir išnaikinta mirties
kiltų trukšmas.
Iv ’i#
nedaug, bet ir iš jų jau gali
Q tą darbą atlikus (turbut brolį su broliu piudote; pratimų. Juk paprastas dar
Pasarga. Valstiečiai, ma Mokius-tokius išvedimus bausmė....
iena atlikti neturėjo tiesos. jus trokštate ■ vienybės, bininkas nevienas neparašė Ūkininko atsišaukimas.
Nieko negelbėjo valdžiai
Jie
Tt
neapsigaukime,išrinkime
tiek
W-). Matomai tas visiems o visus raginate į kovą, knygelės ir neparašys. Kad
Artinasi rinkimai j į antrą kandidatų, kiek kiekvienas daryti. Iš Šiaulių pavieto nė tas begalinis laikraščių
turime žinias iš 13 valsčių,
Wk te rūpėjo. Ir seimas prie protestų, idant pasipil terp inteligentų yra nieko Valstybės Durną; nors męs
valsčius turi tiesą išrinkti, ir iš išrinktųjų ten įgalioti persekiojimas ir juodašimčių
“•darė klaidą: juk ta komisi- tų visokių biaurinimų, tada neveikiančių, to aš ne užgi lietuviai mažai ką tikimės
kad neapgalėtų mus dvarpo nių 8 stovi arti Lietuvos So- raštų platinimas, nė profesiB buvo 20-to seimo New jus jaustumėtės užganėdin nu, bet ne reikia ant vei nuo pačios Dutpos, tačiaus
jonalinių darbininkų sąjun
totaine aprinkta; jeigu per tais. Ar tokios jus tautiš kiančių arba ant visų purvais turime priderančiai išnaudo niai lenkai. Gudelių vals cijaldemokratų Partijos (L. gų uždarinėjimas, nė padi
čius vidutinio didumo, maža S. D. P.), 9 kairiejie, 5 neaiš
lėtus nieko nenuveikė, tai kos ir broliškos meilės trok drėbti. Sakote: laikas nusi ti rinkimų laiką, ir neduot
žemių 348, o be 2 nuo maža kus ir 4 kuniginiai; iš Pane dintoji sargyba, kra*—^raš
tan 21-mas seimas jiems pa štate? Jus pilnų tiesą duo kratyti kaip dvasiškus teip ir pasinaudot svetimiems gaiva
tai, karo lauko
^Jmi ir
ėdė tą darbą?
date socijalistaras lipti ant 8. svietiškus musų proto valdy lams musų tiesomis, o tuo žemių, turi tiesą išrinkti 43 vėžio pavieto turime žinias iš kartuvės. Šitie rinkimai da
vyrus rinkėjus į pavieto su 3 valsčių: 1 įgaliotinis prigu
Komisija aprinkimui vie- L. A. sprando, o ne veli tojus. Bet dvasiškiojie val geriau priprasti prie rinkimų
sivažiavimą;
be tų, kurie turi li prie L. S. D. P., 1—arti aiškiau parodo, kad tik sau
Patarlė dė ir valdys, pakol męs neap- geriau išsilavintir pažint rin.
8 tautiškai kolionijai juk ir nate nustumti.
jelė dykaduonių testovi už
mažiau per 20 margų, yra tu
portą išdavė; jeigu tas ne- sako: “už gerų visad piktu sišviesime, o kaip švietiškie- kimų tvarką, nors tie rinki rinčių daugiau kaip 20 mar stovi, 2—kairiuoju, 1—neaiš senąją valdžių, o visi gyven
^uėdina, tai ant sekančio užmoka”. Pasiekė tas ir Ta- jie valdo musų protų jus, mai gana netikę ir suvaržyti. gų žemės, turinčių tiesą daly kus ir 1—kuniginis; iš Uk tojai eina prieš jų ir nori
Ljl w
| , •
reilą su Damijonaičiu, nore karštlige® apimti, ne mato- Nors mus tamsius valstiečius vauti rinkimuose 254. Ku- mergės pavieto turime žinias k u og verčiausiai nuo jos atsi?
induos geresnį,
r JT

S, VANDUO, SVIESA
IR ŠILUMA.

varykime į dar didesnį cilinderį. Orų iš jo
išvarykime vandeniu ir tų padarę, {leiskime
iš didesnio cilinderio azotų, o paskui iŠ mažesniojo oxygeną. Abudu gazai bus viena
me cilinderyj ir tokioj jau proporcijoj, kaip
laikosi abudu ir tverdami orų; gazai tie pri
pildo cilinderį C iki ženklui; nė jokio mato-

Įy*’/Y; i

rio pįtaĘyta lova, prie an- kad perėjimas kaktos į nosį 1 ą, L. 8. D. P. Tas ne biškus vaidus,kutenimu™?
giemsiems ir valdžios tarnams, nelaimei atsitikus ar senat
tiesa; aš sakiau, kad ,,Ko kinimus, mokinimus d&gV
priminė avį.
. n .
laisvai susirinkti ir laisvai vės susilaukus, darbininkai tros i
Teip pat kvailumas bavo vos” redakcija netur priimti ilgais raitab kreipiasi į lai ti 1
8o: pMskirta kapucinui.
apie visą ką kalbėti, laisvai ir visi rankpelniai turi gauti
matyti pastyrusiose, be gyvu šmeižiančių korespondencijų, raSčiue.Gerai aut varky toj lai a nej
laikraščiuose ir knygose ra pensiją; pačių darbininkų iš kurk|(pždųptim yra nusidėjėlį
nes yra musų organu, mes raštijoj tokiems raštam^
Beste
mo, akyse.
šyti ir juos platinti; nieks rinkta inspekcija turi sau suraminti ^paskutinėse dvie
galime pareikalauti, kad to yra gurbe. Vaidus užgini]
Vaikėzas
ėjo
pasieniais
sa

lingu
ne
neturi būti persekiojamas ir goti juos nuo pabrikantų, jose jjieno^e. Kokiu budu
nebūtų.
Eimaitis
sako,
buk
draugystėse
reikia
užM
vo kamaraitės kaip sugautas
soma, i
į kalėjimą kišamas už savo dvarininkų ir visokių kito kunigas užmušėjystą, padaro
konstitucijos mes nepiktom. draugysčių Busirinkimusfl duotų 1
laukinis
gyvulys.
pažiūras; kiekvienas gali, kių išnaudotojų išnaudoji mą vaMžiotf, su savo religijos
Aut galo jis atsisėdo ir Kodėl neparodo ko aš nepil ne traukti į juos per lai® Tamista
mokslu sutaiko, pasakyti nekaip sau nori, tikėt arba ir mo.
pradėjo verkti kaip nubau dau? Sako, buk spyriau iŠ- čius visuomenę, nes jai ai jie ir be
visai netikėt. Turi būt lei Tai tokie svarbiausiejie gal>u.h s
puolusią konstituciją. Tei rose draugystėse užgimę i to ne k
stas mokykloje vaikas.
Vienoka jis sutaiko.
sta visokias sąjungas kurti ir reikalavimai buvo ir tebėra
sybė,
spyriau, bet neišpuolu- dai ne rupi, visuomenė ir mažiau f
Kokie yra musų reikala streikus kelti. Joks valdžios statomi susipratusiujų dar Jis turi tam tikrą, išdirbtą Aš nenorėčiau būti jojo
šią, tiK su piktumu mestą pažysta besivaidijančių y Atsišaul
vimai, ir ar gali juos . tarnas ir jokie ypatingiejie bininkų ir mažažemių val valandų plianą, sulyg kurio teisėju.
durna išpildyti.
i įstatymai negali susiaurinti stiečių, bet ar galima bus jis veikia, atlikdamas savo Kelias vedantis Į delikven man po kojų. Rašai, buk tų. Ypatų reikalus ir j nių
tų kamaraitę yra vos apie D. F. Eimaitis ‘ pąlinkėjo ge dus nė laikraščių, nė yfi daro tik
Sunkus, nebepakeliamas šitų laisvių, užtai turi būti juos šioj antrojoj durnoj pa nemalonų darbą':
ros pradžios. Tas neteisybė: menės pareiga daboti,
jungas,prislėgęs laiko miesto tuojaus išnaikintos visokios siekt?
Tiek , ir tiek valandų bal dešimtis žingsnių nuo jo ka
Žmooc
Pirmoji durna jau
jis sakė, kad negalim kitą dar mums nepakanka vį
ir sodžiaus darbininkus ir padidintosios sargybos, karo daug ko mus išmokino: ji siai melstis, tiek ir tiek maraitės.
,kuopą sutverti, tik drg. Žiū 8. L. A. skyr. u j? Ar rel Nors tai
visus rankpelnius, kurie, ne metas ir karo laiko teismai. daug mažesnius pastatė rei valandų daryti „apmąsty Ar ir jį ten uždarys, pa*
ti klaidi
rį sisamdydami darbininkų, Eiš Visi tie budeliai, kurįe iki kalavimus senajai valdžiai, mus”, tarpe to nueiti bažny baigus visus formališkumus rįs sakė, kad ir 2 kuopas vie dar daugiau Jergzdžio | nelio pa
nam mieste galime sutverti. bo?
savo rankų darbo duoną val šiol be jokios atsakomybės bet ir tie jos reikalavimai čion, kur išdėtas visų šven įstatymo?
tuvos”,
Iš Naugatiic atsiųstai
go; sunki našta prislėgė ir šaudė,, mušė ir visaip kanki ant popieros tepaliko; o kuo čiausias priėmimas sakramen Ar matys nekaltas Jėzus Pavydi man laisvamanystos,
Christus ir šitą kvailą veidą, bet aš nepavydžiu niekam, kų $6.06, tam yra ir 3. tvirtini.
tuos mažuosius ūkininkus, no žmonės, plėšė ir degino met plačiai pradėjo kalbėti tų ir tada vėl melstis.
tegul būva kuom nori. Ta- aukų ir 70c. Kliubo
• kurie, kad ir samdosi kokį sodžius, gėdino moteris ir durna apie žemės klausymą,
Tuom tarpu yra Jėzus apimtą baimės, Į jį bežiūrin
ja angiii
mista
norėtum būti caru, pavargusiam rasl'^ink
tį?
darbininką, bet patįs teip- jaunas mergaites, visi jie tu ji visai buvo išvaikyta.
Christus apsūdytas prisiklau
džius,
t
J. lig..
norėtum, kad aš šokčiau pa daugi tos aukos ;^gim
_^pat, kaip jaučiai, dirba ir ri atsakyt prieš teisingą žmo Tas pats likimas laukia ir syti kaip jo religija, jo mok
ne daro,
nieko neturi. „Ką daryt — nių teismą. Mirties bausmė antrosios durnos, jei tik ji slas, gerai prie saulygų, Atsakymas I)r.Soci|aiisto. gal Tam i stos smuiką. Ką kaip matyt, vaid«»
menki, 1
gražumu negalima prišne- abejonės ir
teip jau Dievas davė: vieno* turi būt visai panaikinta.
prie
reikalų
pritaikomas
ir
nusižeminusi, nenorės patai
nėti. T
Naugatuk ir Union .City, . jj-gąp nereikia versti piktumet teip buvo ir bus” — il 3. Pamatiniai valstybės
kant senajai valdžiai. Bet kaip kunigas nuolatai prasi Con. Patėmijau Draugo Soči- mu Saka5, buk aš sakiau, tininkui būt ne malonu
mista n<
priimti, todėl jų ne siųii
gai kalbėjo to jungo prislėgti įstatymai turi būti mums ne kolei jos da neišvaikys, ji kaltėliui Jo varde užtikrinėmokyti!
jalisto rastą apie- mano ypa- Į jOg Įajke antrų prakalbų Gri* ir ponų ir kunigų apjakinti senosios valdžios duoti, bet gali nevieną smūgį jai su ja, kad Dievas atleidžia nu
kadangi surinktos pirma
negalim
tą: buk aš esu veidmainys irlujau8 įr Grigaičio kirs į kailį
žmonės, bet ant galo ir jie žmonių atstovų sutaisyti;tam teikt. O paskui nuo pačių sidėjėliams.
kos jau išsiųstos. Auka
stoju prieš socijalizmą.
i kalbėtojams. Tas neteisybė:
suprato, kad ne Dievo duoti tikslui turi būt smauktas vi žmonių priguli, ąr bus teitodėl jas gali kitokia®
Vi d jojo užtikrinimai yra ar ne paties buvo įkalbėtąją
nQi»gjau parodyti pono
tie vargai, bet pačių žmonių suotinu, lygiu, tiesiu ir slap pat, kaip ir pirmoji, durna griežtai priešingi pasielgi
riui paskirti, o tąsyk ne ba
, Silpnesniems ant sprando už tu balsavimu išrinktas Įstei išvaikyta, ar ne: jie gali ne mams žmonių, kurie prasi neatsilikti nuo kitu miestų? Griniaus pasiskundimą, buk reikalo ne vaidų kelti.
lamista |>aBin>dei svečiu mu- ujejęO per geimą negalėkrauti. Suprato tai žmonės giamasis Seimas.
Šita paša~ga tinka neti
leist valdžiai to padaryt. kaltėliui neatleidžia, bet ly sų mieste, o gerai žinome
’ jo padaryt gero, 2 ypatos ne- mėgstantiems polemikai, be
ir iš visų pusių pradėjo siųst 4. Visi valdininkai, prade Kuomet valdžia pamatys, kad giai šeštą valandą ir trisde
Milži
vyresnybei prašymus (peti dant nuo mažiausiojo, o bai už dūmą, kaip vienas, stoja šimts miliutų galvą nukerta. kad per tą laiką darbai aini iga|§jo Į>ergalėti 200. Man ir vii-iems ko ie.-į Kuldentais
Švieti
kuopoj, kurią Įiats sutvėrei, j^io^
ponas Grinius ne
cijas), kuriuose išdėstinėjo giant didžiausinoju, turi būt visi prispaustiejie ir išnau£ Tas tai reiškia — religiją o kitas visas organizacijas: 8Uprato seimo ir didelių kaš- ne mokantiems savo kor? didesnei
savo reikalus, — daugelis iš pačių žmonių renkami ir jų dotiejie, ji neišdrįs jos išvai
spondencijose
apsisai^l
ir krikščionystę.
,
kliubus, draugystes nieki-!
visuomenės paneštų. Ko nuo asabiskų užkabinėjiuj pore ij or
jų da tikėjosi, kad prašymais atstatomi. Už^savo darbus kyti, o jei ir išvaikytų, tai
yra miii
Teip, o pro tąją liekaną mi. Kodėl 1 ainista atsalai:dgi pOlia9 Grinius nepasakė
maldavimais galima ko jie visi; lygiai su kitais žmo skaudžiai turėtų atsimokėti
ypatų,
jų
niekinimų
arb
me ant,
nors pasiekt, bet apsiriko jie. nėmis, atsako prieš žmonių iš už tokius savo darbu.-*. Per- vidurinių amžių praeidavau 1 šią vakarą? Tam Įstos buvot: I pirm seimo, kad bus dideli mokinimų. Tie dalykai a gražume
| vienas raštininku, kitas or-,į kaštai, tik |>o laikui apgaile
Skaudžiausiai atsimokėjo už rinktąjį teismą; ministeriai matydami tai, męs turime ru- kasdien po vieną kartą. .
ališkum
l^apkričįo
mėnesyje
skai'gauizatoriu. . Kaip susirin- stauja ir užmanytojus nieki- laikraščių darbas.
tą savo nesusipratimą Peter at.-ako prieš seimą.
Kei
pinties kuostipriausius ryšius čia u laikraščiuose, kad Sta- kiman reikdavo sueiti, tai nė
vieno m
burgo darbininkai. Jie ėjo
5. Kiekvienas kraštas, ne užmegsti terp savęs ir busi delhefme ąędi užmušėjas, ku vieno nebūdavo, negalėdavom kina. Argi Eimaitis užmir
kaip kai
pas carą, užtarimo, prašyda peržengdamas pamatinių val mos dūmos, turime tuoj pra
šo, būdams Kliubo preziden
kis
Šri ui
Redakcijos atsakymai
mi, ėjo, kryžių ir caro ir ca- stybės įstatymų, gali savo dėt susirinkimus daryt ir ris pats save išdavęs teisda- į svetainę įeiti, turėdavom tu, kad buvo įnešta partraukt
visa mi
grižti namon. J svetainę ne- kalbėtoją, kaip bus Water.
rienės paveikslus pryšakyj seime, išrinktam visuotinu, siųst savo atstovams jų nuta
Mylinčiam Doką. Gaa
laukia
k
Jis Įmvę kalėjiiųąn pate leisdavot, jus turėjot raktus. būry. Sakai, kad Eimaitis jau tų visų pasiteisinimų
nešdami. Jie nešė carui pra- lygiu, tiesiu ir slaptu balsa rimus ir reikalavimus, —tam
jajį ve:
4 šymą, po kuriuo pasirašė 100 vimu, pats savo reikalais ru- tikslui galima paimt, papil kęs uz koKį ten labai mažą Bet vis šiaip teip užaimokė- užmanė sumesti revoliucijai. aiškinimų, kadangi iš jų vii
Ar past
sųviršum tūkstančių žmonių, pinties ir, kad tik gali, da džius kad ir aukščiau minė prasikaitiną, keletą dienųLjom mokestį, o Tamistos, Tas neteisybė, aš įnešiau, o gi nieks nežinos,kaip ištiki
mista į
- „Musų gyvenimas,—rašė jie, labiau tinkamus darbinin tuosius reikalavimus. Kuo išbuvus katėjime, parašė lai- kaipo tikri vadai, per 4 B. Žiuris sakė: kam darome buvo. Dviejų priešingų boo
mašinos
— tai tikra katorga, užmo- kams ir visiems rankpel met susirinks durna, reikės šką savo tėvams. Laiške pa- mėn. pasilikot pinigus kuo- kolektą. Tai m£las. Suri monių visuomenei pakanka
Kaip nt
* kestis už darbą — tai trupi- niams įstatymus leisti. Gu mums kuodaugiausia susirin minėj?, k4d teras pakarotų'pos. Gavom iš „Kovos" re- kai: kam demokratui. Aš visi tolesniejie roštai arPi
Bet
ši
* niai nuo turtingųjų pabri- bernijos, pavietai ir valščlai ki mų daryt ir juose apsvgr-, jojo klišai kad niekas nėra-Į dikcijos pranešimą, kad už sakiau,kad skirs revoliucijai, vi laikos, ar jam prieštaroj
veikti ii
etų joe turtnMvTrant jo neuž- 4 rnėneSlns neužsimokSJę, o
* kantų stalo. ( Iš Imusų visi teip-pat turi būt rėdomi vi
stinėt kiekvieną durnos nuta verstų kaltę už žmogžudystę, imusų viršininkai laikosi pi tai ir skyrės ne $3.00, bet jaučių yra juk tik kitaflB Įdomioji
tyčiojasi — ir pats ponas, ir suotinu, lygiu, tiesiu ir slap- ' rimą, o reikalui atėjus, už
$5.00, jei būt paskyrę tuos džiais paantrinimu to, ka
inigua. Nors Tamista užmo $3.00, tai ne būt skyrę $5.00. jau buvo rašyta. Prietiki® greičiau
meisteris, „činauninkas”, ir tu balsavimu išrinktos val stoti už ją ir jau užstoti ne papildytą Švabijoj.
Laišką padavė neuždarytą1 kėjai Į Centro kasą, bet užgi- Tamistos pykstate už tuos terp ypatų visuomenę nesi das pad
paskutinis policijos tarnas, džios.
tik gražiais žodžiais, bet ir
teipgi vienam iš prasi kaltė- mė terp musų nesutikimai, $3.00, o Tamstos nė cento ne eina, todėl juos reikia bj čia yra
mums neleidžia nė susirinkt
6. Visos tautos ir kalbos darbais. Tuomet ir išdėstyAmeriki
atvirai ir pasikalbėt apie sa turi turėt lygias tiesas. Kiek stuosius augėčiau reikalavi lių, kuris tapo atleistas; ne- Tas būt nieko, bet nereikia davėt, tik va-ario 10 d. Kliu laikraščių užbaigti. Nieki
Karčioj<
vo reikalus; užtai, kad męs į viena tauta pati savo reika mus męs galėsime daug grei Sėjas laiško apškundė jį tei- kito šmeižti už savo kaltes. bo susirinkime paaukavot po ne gali geisti, kad dėl Port
Tamista sakai: J. Bekeraitis 25c. raštininkui, kurį pirma vi laikos korespondencijos Ufl kia tiesi
amui.
savo sąjungas telkiamės ir lais rūpinasi.
Visose val čiau Įvykdint.
Policija padarė kratą tėvų užklausė susirinkusių. Teip, niekinote, ir kitus atkalbinė- gimtų toki jau begalini® muliojii
streikus keliame, mus į kalė džios įstaigose turi būt lygiai
Gandras.
namuose, atrado paminėtą užklausiau, nes girdėjau, kad jot, kad ne aukautų, nes ne aiškinimai vieno dalyko ka® tik pajų
jimus kiša ir ten visaip mus vartojamos visos vietinių gy
Iš „Skardo”).
valizą ir joje neužginamus Tamista žadėjai išdraskyt geras. Gavę iš „Lietuvos” Susivienyjimo ’.eikalų skji mažino,
kankina”.... Neužmiršo Pe ventojų kalbos.
davadus papildytos žmogžu kuopą ir pats pasakei, kad radakcijos paaiškinimą, kny riuj. Reikia iš syk visi®liežuvis
terburgo darbininkai ir savo
T. Visa didesniųjų dvari
Išblyškę
dystės: turtus užmuštosios drg, Eimaitis ne{ rigulės, nes gyne iškrėtėt visas knygas parašyti, tai paskui ne reiki
brolių bežemių ir mažažemių ninkų, valdžios, caro ir jo
žada grįžt tėvynėn. Drg. kaip caro žandarai. Kad aiškinimų to jiaties dalykiįkaistu!
ir kruvinus drabužius.
valstiečių: jie labai gerai ži giminės,, cerkvių ir bažnyčių
Paraše Ludwig Thoma.
Skaitant šitą žinią laik Žiūrįs ir Eimaitis atėjo susi Kliubas uždirbtus iš baliaus po kelis kartus ir dagi tąsyfi■'rineric
nojo, koks vargingas jų pa žemė, girios ir vandens, turi
fcksyrą
dėjimas, užtai ir už juos sa būt be jokio išpirkimo atim Pirm kelių sanvaišių vėl raščiuose, užmušėjas dar nie rinkimai! nesudriityti, bet iš pinigus ne atidavė visus kada daugelis skaitytojų ufl
ardyt kuopą, nors dar trįs revoliucijai, žadate pakelti miršo apie ką eina. TuščfiInoj aus
ko apie tai nežinojo.
vo žodį pasakė, — pareikala ta ir pavesta kiekvieno kraš mačiau vieną užmušėją.
tarnas a
vo jiems žemės ir laisvės, to seimui, kuris turi ją su Buvau Stadelheimo kalėji Jį tuojau atskyrė nuo kitų draugai prisirašyti norėjo; prostestą. ‘ bėt tamistos nė rašinėjimų niekur tiek ne®
J
Bet kas gi turi įvykinti tas vartoti bežemių ir mažaže me kaipo prasikaltėlis. Ka prasikaltėlių, o tas atskyri judu nedavėta: mitingo lai .centu ne prisidėjote, kitų kaip pas mus, o jie niekai
799
permainas? Žinoma, ne da mių naudai. Servitutai ir da mane ant kiemo vesdavo mas padarė jį labai neramiu. kyti, gimė asabiški barniai, pinigus sudėtus norėtumėt naudos neatgabena, tik ūžiu
ir
kuopa
likosi
išdraskyta.
bartinė musų valdžia, kuri įvairiosios atimtosios - nuo pasivaikštinėti,
turėdavau- Jis padavė raportą ir meldė
Veskiii
siųsti, kur judviem patinka. vietą laikraštyj.
. tik žiuri,, £aip da didesnę žmonių žemės turi būti jiems pereiti ilgą karidorių, kurio kalėjimo užveiždos paaiškin Tamista sakai, buk aš Dr. Žiuris, buvęs komitete, ir ne ginčus už svarbius reikald
Šliupą ant socijalistų kailio išpildė savo pareigi!. Tas bet liaukimės jų už kiek vii
naštą ant žmonių pečių už- sugrąžintos.
galo buvo teip vadinamų ti, kodėl jį atskirai uždarė?
kraut, o tik tokia valdžia,
Jis negavo nė jokio tikro parkviečiau; bet tai melas. parodo, kad buvo priešingu ną korespondenciją, už ap
8. Turi būti visai atmesti “griešninkų” kamaraitė.
kaip yra kituose kraštuose — nukeliamiejie mokesčiai ant
Viršuj durių yra prikalta atsakymo ir kelias dienas Ar ne drg. Eimaitis atėjo tam. Musų Kliubas aukavo rašymus kokio atsitikimo
visų žmonių, turtingų ir be reikalingiausiųjų gyvenime maža baltj( lentutė su para kankinosi nežinia; ant galo, manę paimti, eiti Dr. Šliupo ir kiek kalbėtojų buvo, vis Bloginusia yra, ka i nmsi •o«irtnki
turčių, mokintų ir nemokiu- daiktų, kaip antai: druskos, šu: „delikventų kamaraitė” vienok, pribuvo tyrinėtojas užprašyti? Aš ir ėjau ir ne- per musų Kliubą: Grigaičiui
mislijau, kad Tamista suver kalbant, surinko $10.42, bet tikro ne supranta reika Nedelioj,
tų, vyrų ir moterų, išrinkta dektukų, cukraus ir įvesti (t. y. sunkiai prasikaltusiųjų ir pradėjo jį kvošti.
i aiMbut
taldžia. Bet dabartinė mu mokesčius nuo pelno. Visai arba užmušėjų kamaraitė).
si
kaltę
ant
manęs.
Draugas
grynos
teisybes,
mėgsta
apil
dirkos
g
Kliubo
vardo
negarsinat,tik,
Liedamas ašaras, prasikal
sų valdžia kareivių kulkomis airi būti panaikinti monopo- Mat, kaip čionai yra užvei- tėlis prisippžino.
Eimaitis buvo pasirengęs eiti rašydami „ Kovoje”, smeižiat šymus papuošti saviškais m
su Dr. Šliupu į diskusijas ir kitus, kad paaukavo raudo- bais, kurie ne visada su tei pielu Sej
ir durtuvais sutiko ir tą ne iai ir visokių svaiginančių zdos kambarys, direktoriaus
Viename šventadienije va
kalčiausią darbininkų prašy- gėrimų
,
kambarys, maudymo kamba žiavo jis dviračiu; toli ant užsikvietė teip dar ir iš Wa- niemslms, tik ne margaspar sybe sutinka: iš balto pa dar llyti«zirdi
pardavinėjimas.
' mą, ir nuo to laiko jau nebe
niams. Daug Tamistos žadė juodą, o iš raudono mėlyną
9. Atitraukta nuo žmonių rys, teip yra ir delikventų kelio pamatė beeinančią seną terburio.
prašyt, o reikalaut jie visur Eir ištvirkinta kazarmėse, tur- kambarys, o įstatymiška tvar moteriškę,’ arčiau prie jos
Pereituos rinkimuos, kaip jote, bet mažai nuveikėte.»»Auarr
Kirveliui. • Kaip Tamisl I “UlkM,
pradėjo. Ir tos skerdynės’ 1tingujų reikalų apginėj a, ka teipgi reikalauja, kad ant privažiavęs, apėmė jį staiga republikonas parodė 5 do- Kur judviejų Dainorių drau
a
matei, pereitame numeri ĮI Laiku
* atbalsiai aplėkė visą plačią> (dabartinė armija turi būti durių butų parašas, pažen
G*ūa nu,
mintiju moteriškę užmušti. liarius, tai musų organ’za- gystė? kurTeatrališkoji drau
Maskolijos valstybę, atidarė1 išnaikinta ir į jos vietą įve- klinąs, kokiam mieriui kam Jis nusėdo ®uo dviračio, už torius kvietė visus ant re- gystė. Nekartą buvo p. Žval patilpo baliaus aprašymą | Irstokin
Antrinti kelis kartus tą pa| I Viėngen.
akis
miesto ir ^pdžiaus1 sta milicija, prigimtamjam barys pašvęstas.
mušė moteriškę ir paėmė jos pubiikonų nominacijos po go rašyta, kad Union City
puop* kai
skriaudžiamiemsiems, palietė savo krašte tarnaujanti.
Ne kartą būdavo kamba turtus^'keltos markes grynų dirbtuvių langus lakstyda miega, tik Žvalgai prikels negalima, pakanka sykį ąj
iiema
pt
P*d*.r«.
teip-pat ir Lietuvą. Jau ma 10. Vaikų mokinimas turi rys atviras, ir aš galėjau pa pinigų^ rožių vainiką ir mal mas.
Union City lietuvius. Kur
r#'Au panų
žiausios -vilties nustojo jie būti visiems priverstinas ir žiūrėti, kaip čia išrodo.
Tamista
sakai,
kad
priki

tie
prižadėjimai? Gal ir pats
daknygę. U J
S. Čikui. Galima koį Ros” Dr-gtį
ko nors sulauksią nuo dabar neapmokamas. Kad mokslo
Buvo tai tuščias kambarys,
Ir pra-išalino niekeno ne- šau Waterburio soeijalištus saldžiai užmigsite? Reik ne spoudeucijas tankiai ras® į‘lea)parengi
prele
tinės musų valdžios, o visą vaisiais galėtų naudoties ir su vien reikalingiausiais ra patėmyjas.
ir Dr. Šliupą. Tas neteisy pavydėti, jei kas renka au
bet jose turi būt svarbesiĮ F-SOpo pi
savo atydą atkreipė į durną. gabus beturčių vaikai, rei kandais.
Net*’4T laikui prabėgus bė. Judu mau prikišote kas ar socijalistams, ar de. iš lietuvių gyvenimo žirni Ral i 3417
p- L. Rtd]
Ir, ištiktųjų, jau plaukia kia te i p viską įtaisyti, kad
Ant sienos kybo kryžius nieks nenužuirėjo, kad jis ga Šliupą. Sakai, jog pradėjau mokrams, ar raštininkuiužsidėjimas lietuviško sali
į durną iš visų pusių jie gautų už dyką knygas ir su nukryževotuoju;ant žemės, lėtų burti tos moteriškės už keikti draugą Grinių, t Me Tai vis ne blogas darbas, lai
BJvurle myli
reikalavimai. Svarbiausiejie visą užlaikymą. Mokinama arti kryžiaus, padėta maldos mušėju, nes jis buvo tykus, lagystė: už pirmas kalbąs Gri tik dirba. Visiems plati dir no prie svarbesnių žinių |
laže
priguli.
•
va.
iš jų yra tokie:
nių
pagiriam
bet
Waterbulentelė.
Ir
nekaltasis
Jėzus
ramus vaikėzas.
turi būti vietinių gyventojų
Jonas Bekeraitis.
1. * Tuojaus turi būt sugrą kalba.
Christus, kuris, be abejonės,
Kazl. iš PittstoNO. N
Aš mačiau jį jo kambaryje. ryj laikytą pripažystu netin
žinti iš ištrėmimo ir, paleisti
galima
suprasti,ką reiškia tj ^•deltoj
11. Turi būti išleisti tam gyvendamas, nematė nė jo Buvo tai augalotas vaikė kančia susirinkime. Sakai:
Talpiname atsiliepimą, bet
* iš kalėjimo visi, nubaustie- tikri įstatymai darbininkams kio pasmerkimo myriop, turi zas, apie* dvidešimtų metų. aš išlindau iš socijališto drauge laikome už pareigą šentasis Motiejus, bet visi tuopoas.
jie senosios valdžios už kovą apsergėti: aštuonios darbo Čionai prisižiūrėti susigrauži Iš jo išžiuros negalima buvo kailio ir įlindau į Dr. Šilu pridėti ir musų pasargą. Nė tiek galima suprasti, ki
AD
su ta valdžia,ponais pabrikan- valandos miesto ir sodžiaus mams ir kankynėms užmušė matyti nė mažiausios žymės po kailį, atvirai šmeiždami apgynimas ypatų, nė užsi žinia ne svarbi, o bėdos t
tais, dvarininkais ir kuni- darbininkams ir įvairiems jo, uždaryto keturias dešimt palinkimų'prie muštynių ar socijalistus. Tas melagystė, puldinėjimas ant ypatų, nė bus, jeigu ji nepatilps. 'i 10 drfcug
* gaiš.
k
tarnauJantiemBiems,42 valan aštuonioms valandoms tame piktadėjyščių. Bet kvailu tokius kaip judu peikiau. ypatų pamokinimai ne lai tik pravardės, bet ir ra&
kimo ti
2. Turi būti duota laisvė dos per nedalią pasilsio; ne- mirties kambaryje!
mas buvo tokią žymę ant jo Šakota, buk pradėjau šmeižt kraščių pareiga. Bereikalo netalpysime, nes jo sui
i
visiems, o ne tiktai turtin- begalintiejie dirbti, kokiai
Prie vienos, sienos kamba- veido ir; kalbos išspaudęs, t, Kovos” redaktorių, Lizdei- todėl mėgstanti tokius asa- negalime.
j - <
•» 4
kratyti. Bet ir dabar da vi
gai nė nemano ji nusileist, o
akis užmerkusi, ausiį, užsiį
kimšusi, vis brenda ir brenda
tolyn per nekaltą žmonių
kraują ir ašaras, sodžių de
gėsius, kartuves ir išbadėju
sių žmonių lavonus.
(Iš „Skardo”)

* Užmušėjas.

ĮbPftrvi Bartkevičiui. KaiEiti
boykotuoti
laikrašKks negalima per laikrašMbes toks darbas butų prieŠingu ne tik dorai, bet ir tie
soms. Ant galo tas ir neiš
duotų tokių vaisių, kokių
Tamista fnori: apšviestesnie[ jie ir be prikalbinėjimo skai| to ne kiinigų laikraščius, o
tie it
mažiau apsviesti kuniginius,
įčių y J į Atsišaukimu žmonių nuomo
ir vi nių negalima perkeisti, tą
nė viįj daro tik apšvietimas,
n
ott H I
Žmogui i iš VVaterburio.
;a vik<
Į Nors tamiata ir nori parody
r r^įl
klaidas autoriaus straipaIžio
Į nelio patilpusio num. 8 “Lie
tuvos”, bet nepajunti, kaip

J

ki

Į pats joS išsitarimus jfaĮ tvirtini. Ar lietuviai vartoI ja angliškus, ar lenkiškus žo-j
nkui
Į džius, tas didelio j^kirtumo
I ne daro. || Kiti dalykai teip
Į menki, kad nevertąjį nė miliaus... I nfcti. Taigi ištikro kogi Taonu ji I mietą nori “Inteligentą” paaiųsiton I mokyti! Iš rašto to suprasti
irma ai I negalima.
Auka\
i am mh
k ne bu
ti.

APGARSINIMAI

Milžiniškos mašinos.
i kas, be
į
■;
*
Svietas * dirbdina kasdien
identįaii
Mj didesnes mašinas ir jų proporcijonališkumas iš tiesų
yra m iltini ška?.
Męs žiūri
n'l Artu me ant jų stebėdamos i iš jų
gražumo, lygumo ir punktuaališkumo<
atliekaqao vien
vieno mechaniimo. ■ )l^igu gi
Re|l.

po

kaip kada atsiliuosuoja ko
kis Sriubelių tuomet sustoja

iyiniii. visa milžiniškoji mašina ir
laukia kol ateis gabi ranka ir
hiitntj i
M vėl sutaisys, pajudys.
iš j u vis į
Ar pastebėjai kada nors Tap iš tiku
mista įdomumą savo kūno
ngų nuo
mašinos,
savo organizmo?
pakanka
Kaip nuostebančiai ji veikia!
ai at Pa
Bet štai, skilvis atsisako
"veikti ir tuojau sustoja visa
kitais žo*t
įdomioji mašina. Geriausias,
to,, kas
.greičiausias
ir vienatinis buPrietikųĮ
daa padaryti ją vėl veikan.
ulę ea
čia yra vartojimas Trinerio
reikia M
Amerikoniškojo
Eliksyro
.
Nieki
^Karčiojo
Vyno.
Vaistas
vei.
dėl Povį
kia tiesiog ant skilvio ir groncijOs ui
muliojimo organų.
Kada
jegalinta
tik pajusi, jog apetitas pasi
lyko kai
prapuola,
:alų skjl mažino, pajiega
Įliežuvis apsitraukia,, veidas
yk visli Išblyškęs ir akys netekusios
ne rėil^
kkaistumo, vartok tuojau
s dalyki
agi tipyl ■Trinerio Amerikoniškąjį Ejiksyrą Karčiojo Vyno, kuris
y tojų d
inojaus viską atitaisys. Gau. Tuščl
Ramas aptiėkose.
tiek nei
[
Jos. Triner
e' niekai
799 So. Ashland avė.,
tik užiil |
Chioago, 111.
Veskiii

reikalu^
L kiefcvid
ii, ui a p
tsitikime
a d Inu si
mlentai į
renkaį

iškals rU
,da ėli teij
to
> nidlyną

> Tainisl

* nuiner]
prašytu ii
:us ta pį
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ma k<Ji
lai ra^jj
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ško--palĮ

šiBių

•ONQrelei1

PAJIEŠKOJ1MAI.
Paj tesakau partnerio prie grote r n ea.
Gero ir teisingo vyro, lietuvio nevedu
sią Tokio, kuris supranta apio groeernfcs ir baczemėa darbą, su 200 ar 300
do). kapitalo. Turi mokėt anglisskai ir
lenkisskai, kad ir negeriausiai. Bisnis
geras ir geroj vietoj. Norinti daugiau
dasižlnoti tegul atsiszaukia ant adreso;

K. Žalegiris,
907 Onrtis avė., So. Baltlmore,
,
Curtis Bay, Md.

Pajieszkau savo draugu: Staalalovo
Resigaicsto, Ignaco Jonai ošia, abu tas
Kauno gub., Panezeiio pav., ir Juoaapo
Valalcalo, Suvalkų gub., Vilkavleakio
pavieto. Turiu labai svarbu reikalą.
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
ant adreso:
K. Janauskas,
115 M ilk Creek avė.,
PoUevllle, Pa.

E. 924 — 33 rd st., ogaus 85.00 atly
Pajiesakau niro draugu; Vincento
ginimo.
K a mira, Stanislovo Lukoeziaus, MareiPaj lestkau savo drauges, J ievos Mar- Jonos Šarvos, Kocsiancijoa Trijonaloziu*
kenesiutes, Suvalkų gub., Kalvarijos les. Visi Kauno gub, Telssiu pavieto,
paviete, Rudaminos gmino, Gurcses Sennpilee parap. Jie patys ar kai kitas
kės kaimo. Pereita vasara, girdėjau, teiksis duoti žinia ant adreso:
Stan. Maniakus,
pribuvo Amerikon. JI pati ar kas kitas
(BararOo.)
Ceitury, W. Va.
teiksis duoti žine ant adreso: b

Pajiesskau savo pussesers. Elzbietos
|Qcenicsea ir pusbrolio Kasparo Sulsino.
Abu Kauno gub., Sziaulių pav., Setkunuvok, Bertusziu kaimo. Teipgi pa
jiesskau Francisskaus Vajlckaus, iss
tos pat vi e te a. Jie patys ar kas kitas
teiksis duoti žinia ant adreso:
F. Vajickas,
542 N. Daller st.,
Dayton, O.

Laivu Kalendorius

dirbtas ant Wost Blda, arti tlloluvisskoa
bažnyosioa, parsiduoda už 8^0.
Priažastls pat dirt m o yral'dėl ėjimo į kitą
blsnl. Norinti daslžinpli daiginus apio
tai atsisaaukita po nuny llžO^Bo. Oaklot
Pajieszkau Jono Bliudžlaus, 8 metai
Ava. į «itora.
kaip Amerikoje. Pirmiau gyveno SheĄnt pardavimo 2 lotai * ta madinis
nandoah ir Mahanoy City, Pa , 510 W.
Atnassa
Centre r>. Turu labai s virbu reikale. namas dėl dvieju fsmltija.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 8 24.00 ant monealo randoa Savininkas
įsivažiuoja ant farmos. Preke 8 2400.
ant adreso: f ?
Atsiazaukit po nr. 91 W. 24 Plaoa.
IMot Mažeika,
Box 651,
New Britais, Conn.
Ant pardavimo.

Pajiesskau savo brolio, Juozapo Ar*
mano, Suvalkų gub., Senapilės pavieto,
Veiverių gmlno, Armanisskių dvaro
Manau, kai jis gyvena Chioago, Illinois.
Turiu labai svarbų reikale.
Jis pats ar
Pajiesskau savo pažystamo Jono Val
kas kitas teikti i duoti žinia ant adreso:
osi ui io, Kauno gub t Raseinių pavieto,
W. Ar man,
Kvodalnca parapijos. 6 metai kaip ACare of C. Bromiscoe,
3999 — 17th st,
San Francisco, Cal. menkoje. Plrmiaus į y veno apie WestPereitą nedėlios vakarą tapo pamesta ville, III. ir prigulėjo prie dr-stee Pane
ar ufatimtas nežinia kur plossosius les Szv. WeatviUe. Turiu labai svarbu
(overkotaa) ir •laikrodėlis, viskas vertas reikale. Jis pats ar kas kitas teiksis
apie 850.00. Jeigu kam tropytusi rasti duoti žinia ant adreco:
Alei Galdikas,
ar girdėti apie tuos daiktus, tai meldžiu
2438 Kenaington avė., Chioago, I1L
duoti žinia į “Lietuvos" redakcija. Ps

P. M. Petraitis.
Collinsville, Ilb

Ant pardavimo ttaniožių tapnosiu
sitoras su arkliu ir vnžimn. i iBisnis iss-

Pajiesskau savo trijų broliu: Joakimo
Jono ir Mikolo Turausku, Kauno gub.,
Raseinių pav., Girllsskiu parap., R ngalių kaimo. Jie patys ar kas k lies teik
sią duoti žinia ant adreso:
920 Markei su,
Waukegan, Ui.

• Šitas Kalendorius parodo kada, iŠ kur ir koki laivai išplaukia Į
Europų, iš kokio Porto, kokią dienų ir adynų, ir kiek kaštuoja Sifkortčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivų gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.

Krutanoaiu paveikslu maazina ir pa
veikslai. Kaa pirks paveikslas, tas ga.
les pasirinkti sau tinkamiausius. Kaa
pirks vieke, ta issmokysio dirbti nu taja
massina. Norėdami dasižįnotl daugiau,
raazykite laiaska, paaiasklndaml kokiu
mioru norite pirkti. Adresas:
H. Mockus, Thoatrlcal Co.,
Wilkos Barre, Pa.,
General IMlivery.

a

AMERICA..................
BLUECHER..................
’
BARBARO8SA....................
BREMEN.............................
B A LT! C..................
BATAVIA.............. .. .
"
BRE8LAU .............. ..
CANADA...................... ''
CYMRIO....................
CARMANIA.......................
CAMPANIA...........................

Moteris, tolinti gražia ir bran
gia ferma,
pajiessko
darbininko,
goriausiai naszlio su 1 sr 2 priaugusiai*
valkais. Jeigu patikta, galės apsivesti
Su keliais centais toros ptamybe. Atei
sią u k ii adresu:
Mrs. Farmarka,
Routo 25,
Plymouth. Wla.

OEDRIO...............................
DEUTriHLAND..................
OLDENBURG....................
DOMINION............................
CA88KL............................
CEUEMNIT8........................
KM PRESS OF IRELAND..
EM PRESS OF BRITAIN...
ETRURIA..............................

Parsiduoda lankrova (sstoras), diata.
lietuviu apgyventoj vietoj, už labai pigo
preke. Savininkas iss priežasties ligos
tori ta bisni apleisti. Teiksitės auiszaukti sziuo adresu:
L. Geležinis,
1835 Jeffery Are.,
Grant Works, III.

Pajieszkau savo drauges, Onos Puidok.e:.es. Pereitą metą buvo Brooklyna.
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia
John Puidokas.
ant adreso:
Weutville, Iii.
Box 186,
Pajieszkau pusbrolio Horiaus Klevinsk8>, Kauno gub., Raj«: uiu pav., Audria*
vo volų Auksvio sodžiaus. 6 metai
kaip Amerikoje, plrmiaus gyveno Chi
cagoje ant South Morgan st. Teipg*
pajieszkau ir savo draugo, Izide r aus
Volancsiaus; girdėjau, kad atvažiavo iss
Szkotljos Chicagoo.&Jio patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinia ant adreso:
And. Ssarkauskis,
Century, W.¥a.
Box 15,

Reikalaujame krtauczlu prie kel.

niu darbo; musų dirbtuve gyvuoja jau 07 Uetavtokos Besako. Tvnlrtoo. Dalia L S»
rinko Dr. J jtManartėiua. Ubtoago. DL. italė
20 metu; dabar padidinome ir užtai rotm. pusi. MOl Cta t- pu 141 labai
kiogu ir žingeidžių pasuku. Ka*
aalaujame kriaueziu. Mokestis uoijca,
ture., tom i--------- ----------- '
traka Prsl
bet priimame ir ant sanvaltiniu. Kaip
Apdaryta..
ti no
vyrai teip ir merginos bilo kiek mokan- ON Liet u vilką* Besako* Y nirto* Dali* II. Su
rinko
Dr.
J.
BasanavlMus.
t'htoagu.
Iii
1908
czioa ant muzinos aluti, gali ataiszaukteteL na Telpa Ma M gražiaTžingnldšiu ir
juokingu
paaaku.
bov
y
jaučiu
kiekviena
skal

ti. Mes turime dvejopą darbo, orderinį
ioje irk lauš y tuja............................ si an
ir szapavą. Darbas ant visados ir prt
Apdaryta........................................... ......... 11(50
stojos darbirvoku dirba nemažiau kaip 60 Liet n vilko. B. sek n. Yvalrto. Delis II!. So
4*5 melus. Kalbamo lietuviukai. Atsiszaukite ant salo adreso:
1150
70 LietuvUkoe Besako. Yvairtee. Dali* IV. SuC. 8. Lind A Co.,
rinko D-rna J. Baeanavkčius Chicago. III I9>&
420 Wabansia aye. ir Mlivraukee avė
pusi. 890. Telpa Manė labai gra*l<w ir uži
mančio. pasako*, hovijančtoe kiekviena s k*4
Chlcago, III.
tytoja ir klausytoja ....................... ĮI MA

Hamburg American
North German Lloyd

KRONPRINZ WILHF.LM.
KAISER W1LHELM II....
KAlSEIt W1LH. d. GR....
KROONLAND......................
KAISER AUG. VICTORIA
KEN8INGTON......................
LAKE MAT1BONA..........
LAKE CHAMPLAIN..........
LAKE ERIE ..........................
LUCANIA..............................
MAIN...................................
MAJE8TIC.............................
MERION...............................
NEW YORK...................... .
OCEANIC..............................
OLDENBURG.......................
PHILADELPHIA................
PENN8YLVANIA ..............
PATRICIA..........................
PRETORIA............................
RHEIN.............. . .................
8AXONIA .............................
SEMLAND ............................
GRAF VALDERSEE..........
8T PAUL..............................
8OUTHWARK...s..............
TAUTONIA.....................
TU A VE.................. .
VA DERI. AND......................
ZEELAND ............................
MAHABA...............................
FINLAND..............................'
MASABA................................
WE1MAR
........................
BRANDENBVBG................
8EYDL1TZ...........................

I

tilps*
t ir
jo eui rJ

tt

t

tt

tt

tt

8t

New York

Whlte Star
H am bu r < American
North German Lloyd
Dominion
North Gsrman Lloyd

New York •
New York
Baltlmore
Portland
Neiv York
Baltimere
Jt. John N B.
Montreal. Que.
New York
Boaton Mass.
New York

ciuadian Pacific R.
Cunard
North German Lloyd

t*

19

*t

•»

Portland
Boston Mass.
New York
tt

tt

Red Star
Hamburg American
Dominioa
Canadian Pacific

Cunard
North German Lloyd
White Star
American
American
White Star
North German Lloyd j
American
Hamburg American
Nori h Garmau Lloyd
Cunard
R«d Star
Hamburg American
American Line
Dominion
White Star
N o n h German Uoyd
Red Star
Red Star
American
Red Star
American
North German Lloyd

88

88

tt

lt

18

88

88

88

Portland St. John N. B.
tt

8t

New York
e*

ae

New York
Ptrladelphia Pa
Philndelphią Pa.
New York -New York
tt

tt

88

8*

tt

et

98

88

Baltimore
Boston Mas*.
New York
New York
a»

ae

Portland
Neu York
ae

aa

New York
•8

88

88

88

88

tt

98

8f

99

99

SS

M

Diena

lipiau-

Kovo
21
Balandžio 11
Kova*
28
Kova*
28
13
Kovo
Balandžio 13
Kovo
21
23
Kovo
30
Kovo
16
Kovo
23
Kovo
22
Kovo
16
Kovo
20
9
28
27
Kovo
8
Kovo
22
Kovo
Balandžio 27
Balandžio 2
Kovo
26
12
Kovo
Balandžio t
9
Kovo
26
Kovo
16
Kovo
30
Balandžio 13
16
Kovo
9
Kovo
Balandžio 11
20
Kovo
Vasario 25
16
Kovo
27
Balandžio 27
30
Kovo
30
Kovo
23
16
Balandžio 17
Kovo
16
27
Baian.
6
15.
Kovo
Balandžio 10
Ralandžio 3
Kovo *
16
30
Kovo
26
23
Kovo
17
10
Baland.
Kovo
14
Kovo
19

Valanda
iiplauUme

10
ryte
4 po piet
10 ryte
10 M
5
ryto
5:30 ryte
10
ryto
2 diena
11
ryto
7
ryto
11
lyto
1130 ryto
7 ryto
2 diena
2 diena
10 ryto
2 diena
12 diena
12 diena
2 diena
12:30po p
1 diena
5:30 ryto
10
1 diena
2 diena
2 diena
12 diena
12 diena
12 diena
12 diena
10 ryto
io
10 „
9:30 „
4 diena
10 ryto
9:30 ryto
6 „
12 diena
6:90 ryto
10
IJOdien
3 diena
12 diena
9.30ryt.
2 diena
10 rvto
10 ryto
7 ryto
6 30 ryto
9,30 „
lt diena
930 ryto
10 ryto
10
„

Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio,
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

>

10
10
10
11
7
14
10
10
9
7
7
7
7
14
10
14
10
6
6
8
9
7
7
10
8
10
10
8
9
9
9
13
7
9
9
7
10
7
14
14
14
14
9
7
10
7
10
7
10
8
8
9
8
9
10
10
10

ŠifkCrtš talžaoj.
nuo Porto į

Tiižą

37.80
37.80
38.15
38.15
41-60
37«T
36.65
36 65
37.80
41.80
43.80
41.80
37.80
36.66
36.64
36 65
38-15 >
37 90
37.90
41-80
36.30
44.15
44.15
38 15
39 80
37.80
36.65
36 65
36 65
36.G5
43.80
38.15
43.80
36.65
39.80
43 80
38 15 ‘
43.80
37.80
37.80
37.80
36 65
36.30
39.80
37.80
43.80
34.65
43.80
34.15
39.80
39.80
36 65
39 80
36 65
38.15
38 15
38.15

lEydtku1 aut

37.95
37.95
38.20
38.20
41.95
37 95
36.70
36.70
37.95
41.95
43.95
41.95
37.95
36.70
36.70
36 70
38 20
37.95
37.95
41.95
36.45
44.20
44.20
38.%
39 95
37.95
36.70
36.70
36.70
36.70
43.95
38.20
43.95
36.70
39.95
43.95
38.20
43.95
37.95
37.95
37.95
36.70
36 45
39.95
43.95
3795
36.70
43.95
38.20
39.95
39.95
36.70
39.95
36.70
38.20
38.20
38 20

Žemiau paro

Chicagos į New Yorką............. .................... 816.00
„
„ Bostoną....................................... 816.00
„
„ Philndelphią............................... 815.50
f
„
,, Baltimorą....................................815.00
„
„ Montreal..................................... 115.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
c
Ii Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nota ant Šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau 850.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur uerasi kaip pas:

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III
Kas nori važiuoti j

Krajų,

tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo

laike greitų ir gerų laivų.
Reikalauju gupadines ar nusies
07 Bemokslei Itainttea ir Trtoyh*. lėguidinėtt
Apsivesti Amerikoj {nenoriu, o Lietu
calvoMu visu amžių l’htango. 111.. 1**‘. pus
von važiuoti tuom tarpu negalima; bet
nenoriu vaikus paduoti kokiam namui,
k. papasakoti ir ant kiekvieno klansimo mo
užtai Jeigu kur randasi tokia moteris,
kės duoti išmintinga atsakyme................ 5Oc
tegul ataiaząukia paraižydama klok nori
1O<> Pasaka apie Kantria Alena, kurt per M
mokesties.
metu vaikščiodama po sviete daugybe bėdų to
vargu iškentėjo. Chicago,Iii. 19M,pusl.«.UO«
Pajiesskau savo ssvogerio, Antano
Jurgis Linonta,
Dėliai kraustimosi j kitų vietų, per porų dienų, par52 4th si.,
Passaic, N. J.
Siriunaiczio, Kauno gub., Raseinių pa
llšku kaimiečiu: žingeidi norinčiam su.ipe- davinėsiu nekurtuos daiktus už numažintų prekę, kaip
vieto, Eržvilkos parapijos, Pavijanlelto
žtnti su buviu ir sanlygoms gyvenimo maskoReikalauju žmogaus prie groeertoa
Itokn kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jaistt tai: laikrodžius lentininius ir budinančius, armonikas,
kaimo. Gyveno ilga laika Illlūoil vai. ir buezernes, iszmaaanczlo gerai ta dar
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... 16«
kilti
teiksią
stijoje. Jis pats ar kas
;4 Mobinsonas Kruti ui. Graži ir moralllta pa skripkas, stereoskopus, box'sais laiškams popieras, ir tt.
bą ir suprantanezio angliszką kalbą. Tu
saka.
Antra pertaisila laide. Chrnag-'. Iii.
Dr. V. Kudirkos duoti žinia ant adreiO:
ri turėti gerus paliudijimus. Ataisuūk
Todėl naudokitės iš progos norint gauti už pusę pre
Jos. Eitutis,
IMrt Žmogus NepUuSklt Verti U Išliko Nirto
ti ant szio adreso:
kes. Tiktai Kovo (March) 8, 9, ir 10 dienose.
1819 Nsyang avė.,
Scranton, Pa.
A. G. Ballrtiuaitls,
N odelio], 10 d Kovo, 2:30 vai. po piegins* mintina Irlalmlngūu gyveno ui kitus,
Kewanee,
III.
Pajiesskau
savo
draugo,
Juozapo
Kas*
piauibas susirinkimu Dt. V. Ku*
su turtingom, spslveduku....................... lOo
prkoe Giesmininku Dr-stee, po laucko, Kauno gub , Sziauliu pavieto,
Reikalinga dora mergina arba nuz- fllO D«to atvaitova. Komadito vtoaaiM akta
S. Halsted
arti
gatvės,
8«9.33rd PI,
Giesmininkai Luksziu parap., Pamaldžiu kaimo. No le už gaspadino prie namų darbo ir dirb
k.Tls kartus lošta lietuviškos draugy.tes Pe
se
aini
pribuvo
Amerikon.
Jis
pats
ar
pribūti ant mėginimo nuo 1 vai. jo
ti sztore. Alga 15 dol. ant mcaealo Ir
terburge, MaskolĮjoja. Ji yra maskoliškas
valdžios oeniuruota tr todėl ja galima ir i
P*10- b5ni draugai ir norinti prlsira- kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso. pragy vom m is. Szoimynoo yra 2 ypatl.
00Q svieto pabaiga. T1 rūstoko verte Pr.8tulelia.
Lietuva persiusti. Maskolijos valdžia jos par
V. Paptauskis,
Ct w*- Dh'liūs, pu»L 31. Kas aort dailSlsiuntimo
nedraudžia...................................8O« KOK Kaip gyvena augmenys* Chicago. III.. 1801.
Fyt: izirdingaj kviecziami
Tegul atsiszaukia tiktai teisinga ant
do.1 kada bua.vtoto pabaiga tegul penkaiU
pn.L l* Su paveikslai*. Aprašo yvairiM mu- .
26
Washington
st.,
Nashua,
N.
H.
|
* Komitetas.
ra žemės sugulus, ju sudėjimą.
*7! 1
sslo adreso:
lia knygele.............
11*
name akte. Pa«al lenktose sotatoe K. B-e ir
vi
ir
plėtojimąsi
nuo
menkiausiu
augalėliu
Urt
5Cfl
senu Gadynių lėnyke Sutvėrimai. IMjJ
M.
Slaužls,
M P to. Cttoeco, m. ma, m,L m. filta
Pajiesskau
savo
dėdės,
Mikolo
Vsludidžiausiu
ir
tobuliausiu
..........................
rtoc
Hut.-h.n»ona
sutatoė
Sierna».Cbica«a.III
. 1000,
| «Auszros’ Dr-stes prelekclja,
taygutetoip kaip ir No. tio yra MaakeUjos
4507 8. Wood st.,
Ch oago, III.
ko, Kauno gubern., Sziauliu pavieto,
eensnroedatototelr gali būti Lietuvon siun- ff4« Nematomi prisėsi ir draugai žmonių, pa
gal Blttueri sutaisė Sienas. OMgago. III., 190.
«*ni*..................................................
ISO
| ItaJkaa, jau laikas isz miego pakilti! Passventouu parap., Puczunu sodžiaus.
mės dar prieš atsiradime žmogaus. S.iandien
pusi. IK. 8u paveikslai. Aprašyme, visokia
Reikalinga 2000 darbininkų valsti
I Laikai atverti užmerktu afciru sutvėrimu kunus žmonės kasdami fl*1“1
vntoliu bakterijų, mikrobu. baoiUlu ir kitu
Apie 20 metu kaip Amerikoje.
Turiu joms: Caiifornia, Oregon Ir Wuhiogton. OOta M indąugi s Lietuvos karalius. Chicagn. BL
šulinius, kanalus, ar imdami to žemės anglis
smulkiausiu
gyvūnėliu,
gimdanėiu
svarbiau

11*1’. pusi. 88 Istoriškas paveiksle* prnkluoeu
I Gaoa. nusiminti! Pažadinki m viltį,
randa žemėje. Tūlu sutvėrimu atrado čtelus
labai svarbu reikale.
Jis pats ar kas Mokestis nuo 860. iki 810 ant menesio.
sia. liga* terp žmonių, kaip tai; m.ra. chole
aktuose. Lenkiškai parašė Julius Movacki,
nesugadintus kunus, kurte šiandien yra išsta
ra, raupus, dlftertja, slfllls yra geriau žinoma*
lietuviškai vurtė Vincas Bepus iMras Kudir
tyti yvairf uose mušėjuose ir 11 ju žmonės mon stok m įdaibą, o saule užszvis!0
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:
Pragyvenimu su ruimu 83.50 ant sanka). Knygelė paskirto ypatingai mylėtojam*
neng prancusllgė. ir tt..................... 3Oc
kinasi
pažinti, kaip sena yra mu.u žemė, kiek
i-ViengencBiaj; ,,Auszro»rj Dr-stės 1
teatru..........................
Julia Aidukevics,
daug milijonu metu reikalavo pakol ant mlruraitės. Važiuojantis darbininku turi
B»0 temis Istorija. Parašė S. M-ištekto>T-M!.D,
sto
žvėries
kūno užaugo eilė žemė* keliolika*
Chapcr.an st.,
Canton Oor, Maas.
buvo j r aiketigusi panngli
chicago, UI., H&. pusi. M. Su paveikslėliais.
pats užslmokėti savo kelionės karstus, 881 Žile golvon — velnią* yuodegon. Komedija
sieksniu storio ir pagal storuma ir senume že
vtaname akte. Pagal lenkiška su toto* M. PU,
Pagal moksliška Ištyrime aprašyto kaip Ir per
r11? žiema 3 moksli aku preiekcijas, ta
mės
sluoganiu.
kuriuos tu .utvėrimu kunus
Bet nuvažiavęs į
Pajiesskau savo draugo, Juozo Žemai- nuo Chicagos 833.00.
Cfctoago. Ilk 1908, pusi. »L. gitą knygute teip
kiek amžių tvėrėsi 4emė. kokia smt to* pir
randa, mosklinčial apskaitė taip **nąyr«»mu
taip ir No. >10 yra MasktžHo. ceušuro* daleL
miausiai radosi gyvybė, taip ji vystėsi iš že
P^itaee. Bet žmones reikalavo dau- czlo, įSuvalku gub., Pilvisskiu parap., viotą gali gauti nuo kompanijos 825.00
su žeme ir kaip seniai atsirado ant !<* *«»■
'*» ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo
mesnio veislių in augštųsne*. ir tt.... lOo
paĄaszlu prelekciju. Taigi.‘‘Ausz- Sziaud&dussiu kaimo. Pirmiau gyveno atgal, vienok vien tuomet, Jeigu dirbt
SptavU...................
473 Mokslai apie žeme Ir kitus /^žrtusju bu- 007 Ar vyskupas V*lanMu*[Valanfauskas] ne
buvo
vtllugu lietuvystė* 1 Parašė kn. Demb- B»4> Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje že
j
r,®9PUHt)ūge dar dvi prelekci- Grand Rapids, Mich., o pereitą vasara vienoj vietoj ne mažiau kaip 8 mėnesius
•kis. išleido Susivienijimas Lietuviu L»i»vamė i. Rūstokai parašėRubakin’as. Verto Dru
pavHk.Mllai., Apr»to kisjrra MtV. to ko )i
‘
^^ūezia (ketvirtą iss iszvažiavo in Brooklyna.
maniu Amer., Chicago, Ui., 1901, pust X7.1So
gys. Išleido T MJ>„ Chicago, BĮ., 190Q.pusI.33.
Turiu prie Jo Specialiszki trukiai iszeina ku Suba a
■u.ldoda, aat ko laiko.1 ir kaip aūka.1. ka. yra
Su
paveikslėliais. Aprašo visa* vandens
•auto,
SvaigMS.,
mėnuli,
ir
katojo*
U>H
vie

B
kcij* bu>: 10 d* Kovo>
Kražių Skurdyn*i ir joapaaekmė.. P*P^«
labai svarbu reikale. Jis pato ar kas ki Isz Chicagos nuo 1 d. Kovo iki 1 d. Ba
permainas ir veikmes; kaip ito persltalMa ir
na nuo kito.; ka. yr» pllanetoa.kfcieto. ir ki O«7
kn. J. Ž. Chicago, I1L, 1W. pu.L 01. Ąpraėo . kyla in virtu ir tenai tveria debesius, d«besiai
“leJe Freihelt Turneg tas teiksis duoti žinia ant adreso:
to.
retai
matomo.
SvaigSėS..
Yaa
tai
vienatinė
landžio. Teipgi reikalaujame darbinin
ana balau atattlkima, kada 1808 m. maskoliai
• padangėse atvėae, keičiasi in vandaM laėėliu*
knyga, 11 kurio. Smogu. Irki t tirtai ap.ilvto.ti
užpuolė ant IjaSnyėio. Kražių mieUely>. mun
®* Halsted st.
Skaitys
arsniego lusteliu* ir vėl krintn ant žemė*, iš
kų Chicagoje ir aplinkinėse. Atsiszank
Prekė................ .777...Ą*...-.-..:7.. TSc
A. Dtczpinigaitis,
Sė.
kudė
ir
plovė
nekaltu,
žmones,
išgriovė
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas tartai* už
Badzluklnas, chemiko-techniksa,
Drutuoee, grasiuos apdaifboMUk... S1.00
ypatlazkai arba per isiszka, įdedamu
altorių, ir užpeėėtijo bažnyčia............ ISu
Westville, III.
dengia Melu* kaimu* ir laidoja savo pusnyse
Box 546,
471
Akyvi
apairetokinial
.etate,
mikerta
imoissono*
ir gyvuliu*, paskui ttrndąm* nuo sau
Birt
II
kur
atsirado
mu.u
naminiai
gyvuliai
ir
tS? “Okil? Eur°P°J- “Apie fizika".
savo užadresuota konverta su užifpyta
nė. nuolatai Šiuri, bet jfl gt'tih fteaupranta,
aut Įnami aurnė^nysTParal Lunkevičia tutaiti
lė*, keičiasi in vandeni ir užlieja laukus, išrė
Paj tesakau savo Jbrollo, Jono ZalatoChicaso, Ilk. !»*, pu.l.
Su paveikslai..
žo mvu*. une* tr upeliu* ir kavoja*i po
®ok<lą meldžiame atsilan8»ern.», Chicago, III. 1901, pu»l. 71. Su paveik
štampe, ogaus! atsakymą.
LiotuviszParodo ii ko darod žaibai. <riau.mai. lietui
kur vėl veikia ta pati darbu, ka ir ant višatx
ritus, Kauno gub., Ramygalos parap.,
slėliais ................................... ®o«
ry«- įžengi 10«.
ku agentam
ir .mėgai ; kaa yra debesiai, ant ko Jie laUraai,
....... t ** ...••*•••••• ••••••••••••••
Ortrt Istorija ateina. Dali. I. Paraėė Dra» A. C-m’ Istorija
Pumplu kaimo. 8 metai atgal gyveno
Utį..............................
BOo
Suvienytu Valstijų Ssiąurlnė* AJ.
Lucaa,
Komitetu.
Baoeviėia, Chioago, Iii., 19CJ ——
47S Aritmetika. Knyga to.Įmokinimu! rokunmenko*, chtoago, 1U-. 1888 m. pust **; AF
Chicagoje. Jis pats ar kas kitas teiksis
veikalais. Aprėžo vi.ka, k.
128
8.
Clark
at.,
Room
8,
Chioago.
Iii.
Tirto
kaip
Kolumbas
atrado Asserita.kokl čia
diĮ.
Prekė
.....................
...SSo
I įmykite sanariai S. L. A. i
nuotaiku MD0 prie! Krl
. .
tarnai AmMuAm rUnTHAll.
duoti žinia ant adreso:
480 Biologija arba Mokslą, apie gyvus daik
IMdo Krtotaua gimimui
tu*. Pagal prof, Nu.bauma .utaisė SMrna.,
Vladislovas Zalatorius,
klos karts buvo, ui ka kariaroto kokiuose meUib^el
° d ^ov°» 1 vaLpo pietų,
AUKOS 8ERGANCZIAM RASZTI
Cblcago, TU., 1901, pusi. 1*7. Su paveik.lėliai..
4541 So. Hormitago ave.,
Chioago, III.
Tai yra mokslą., kokiu būdu rado*i .atvėri
NINKUI.
1 mene«Qis «u«iriūkimas 36-tos
mai ant muau Senka, taip jie vy.tė.1 pradėtu.
Su paveikslais. Yra taf istorija sugmeiui ir gy
tnytu Vatetiju konstitucija, kuri yra reivabalėliu kol d^ljo iki paukMiu,
ta
L- *•’ 1X3 Dum* 3301 S0- Mor*
vūnu nuo senu šen laužiu laiku pagal moks- r 8i
Paj lankau savo dėdės, Antano Pe . Iss Naufatuok ir Union City, Conn.
giaosia Amerikoje gyvemančlam dėt ša
Sviria ir kita latvėrimu.......... 7...4Oo
liėkus Mtyrinįjlan* susektus požeminiuose
mo kokia* Jis čia turi tieMS, kas tom yra
Por
prakalbas
surinkta
93.10;
Kliubas
<JO7 Gamtos Uton). pagal Povilą Bert, verte Dr.
M»kvH
k^ri° ViSl ltvieczl*mi »t»l* trai esio, Kauno gub., Panevėžio pav.,
•luoganiuoee. Kuygn dkMėe motaliėko. ver
darytt ko ne............................... I1-Š2
tės .. ................................................................ BOc
Viso 83 80. Aukavo: A.
Manir
bU’ dtUg svarbių dalyku Meminarcstu vai., i Garšvų sodžiaus. pridėjo 70c.
p v aibė.imo. A tai veiki te teipgi ir Teipgi • pajieszkau Stepono Josaicsio, Kundrotas 1.00; V, Pllkaltis. M. FerenPriraižyti.
Teipgi tie Kauno gub., Panevėžio jpav., Miokamoa ka, D. Ei maltis, B. Žuris, M. Povtlaika,
įranta mOn** nix’'U*^rK VJ2 '
Dra^L. Buechttor, pataFxiX vokiška
ChicaRT* ItotvviM ir n.* kn.
kbS1 tUfi^ aebuvo aDt pereito susi- sodžiaus. Turiu labai svarbu reikale. J. Be kerai t is, J» Virbickas po 25o.b*V1*
P**“**-.............
oO«
taida su mažais pridėMtauB senesniu laidu
reta, tart tmitoi per S diena, krtItatuvtėkal pertrūki* Dras J. Sshnpaa Ohtatao
’ °*P*dave savo mokeacziu Jie pats ar kas kitas teiksis duoti žinia Normina, J. N orte vieše po 15c.; J. Ži- »°S Gamtos pejtoros Ir taip toju naudotis. Pa
sai Bitnsra sutetosgaseaM, C&icago, 111. 19(M
ttaskas 10o.į B. Kamaitis, A. Btaokunas
mėlįz ame *uilankyti
auti
k atai- adresu:
toe dalyką., kuriuo, tmonfta vadina Dievojuį^^Nepam; tkitef
po 5o. Viso *7.03. Gauta tiktai 8 do
John Klaunla,
rtdymu............. ..4. ................... v •
.••••• .••••••« •••••• ...♦•hJLOV
lioriai Ir 5c.
(AJL Co.) Lockno 8, Pa.
GnUluoee, dralMM apdaruose.......... 80.00
Box 4,
omltetaa.
Drutuoee -pdaruoee ............................ 41-04*

Naudokitės isz Progos!

Draugysčių Reikalai,

M. J. Damijonaitis,

3120

St.,

31mos

ft-28

bėdoj J

New York

Whit« 8tąr
Bambu rg-Ameriran
North German Lloyd
‘
Dominioa
Whiu Star
Cunard

IVERNIA............................... Cunard

Knyga Kafcliogas

parvugė Dra* J. Baranančias.
ia> m.. pusi »l. Gražio. epj
apysnkėtor
▼cnuBo sodiečių.......................

Portu*
H kur tiplaukla

LAIVO VARDAS

Pajieazk n i savo tėvo, Antano Laba
Pigiai ant pardavimo naujutėliai
nausko, Suvalkų gub., Kalvarijos pa naminiai ba'dai (furmture).
Priežastis
vieto, Krotuoi gmino. Giriniu kaimo. pardavimo — paežio* pametimas. Ate*
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia staukite ant adreso:
ant adreso:
V. Luborskls, Agathe Libanauiklute,
Pajieszkau Petro Bubinskio, Suvalkų
701 8. Union ak,
Chicago, Iii.
Box 191,
Wiimerding, Pa.
gub , Kalvarijos pavieto, Krosnos, gm.
18 metų senas, tamsiai geltonu plauku,
Pajieszkau Juozapo Valancziaus,Kau
Tautiečiai lietuviai.
biski garbiniuotu, kai toji ranka dreba. no gub., Ra e niu pav., Lubarsdžiu voL.
Kas ji kur užtemys meldžiu duoti man Kunigu sodžiaus. Rietą vos fa-ap.
Geriausia užeiga yra pis Jokūbą UsPlr
žinia ant adreso:
miaus gyveno Piiuuno. Pa., o v elta u man, 1900 South 15th st., 8prlngfieldt
Ignas Juszkevioziua,
iszvažiavo Chicagoa. Turiu svarbu rei UI. Laikau geriausius gėry mus, pirmos
51 N. lak Su,
Frjoklyn, N. Y.
kalu. Jis pats ar ku kitu teiksis duo kliaius degtinę, alų, vyną, ir visokius Iikierlus ir Havanos cigarus. Mano bar
Pajiesskau sa\o dviejų brolių. Anta ti žinia ant dreso:
tenderis yra visiems paiyatamu A n.
M.
Bagdonas,
no ir Juoso Taukevicsiu, Suvalkų gub.t
drius Senkeviesius.
Kas tik trokszta
Cansda.
Sintautų parapijos.
Jie patys ar kas . I^dysmlth, B. C<
Isuigerti
tegul
atsiimto
pas mane.
kitas teiksis duoti žinia ant adreso.
Pajieszkau savo draugo, Kle-nonso
Jūsų drsrfgas.
Jonas Tanke vieše.
Juszkevics a >a, Kai no gub., Telssiu pa
Jot ubu V’sman.
Dieta, Wyo.
į Box 10,
vieto, Sasocziu sodžiaus 5 metai kaip
Pajiesskau savo pacsloa,Onoe Lubera- Amerikoje. Jis pats ar ku kitas teik
sis duoti žinia ant adreso.
kieoea, po tavais Klfaite, kuri 7 d. vasa
J. Bihnevics,
rio prasisaalino nuo manęs su Kasi m to
Bos 720,
8tougbtoo. Mau.
ru J anka! ožiu, palikdama du kūdikio;
Jeigu kis nori susižinoti su Kasia Go
vieną 2j molu, o antrą 6 menesiu senu
mo
Kas juoa užiėmys teiksis duoti jumi a nku, tai tegul rauo laiaska ant
siio adreso
man žinia ant adreso:
Kuia Gelumbantku,
Vi ne. Ln berėkia,
201 John si.,
Harriion, N, J.
Chioago, Iii.
701 8. Union st.,
Ir-1
J ' ' ' }
820.00
AUygi
;i i tuo.
Pajiesskau savo dėdžių: Antano ir Pe
tro Glinskiu. Kauno gub., Telssiu pv.,
Pajioakau Juoaapo Urbono, apie 30
t'b* Ii u sodžiaus. P: r ma Antanas gyve metų senumo.
Gelsvų, didelių ūsų.
no New Yorko valstijoj, o Petras Penn- margu ploazcsium.
Ku suteiks man
Sylvanijos valstijoj.
Jie patys ar kas apio jį auak&u- ’iu žinias, tam duosiu
kitas teiksis duoti žinia ant adreso
20 doliortų atlyginimo.
Stasio Czinskis,
Jonu Blllous,.
-t U ■**« atsiminimų (•• .ai
Box 91,
Contrall, m.
siuj. Parašė Ura* V imm Pte
15 Clover st.,
Newark. N. J.
Pajiesskau vietos prie aplinkos arba
prie kito lietuvissko biznio.
Tevyneje
mokinausi daktarystes. Suprantu gerai
Uetuvisskai, maskoliszkai ir lenkisskai.
Meldžia atsissaukti ant adreso;
Bjx 133,
(Ali. Co.) Wilson, Pa.

—ra
t
ii

Chicago.

M. Išlėkto T. M. D. pušį 47. Chtoaga. ILL
Knygute aprašo visa žmogaus gyvenimą ant
žemes nno pat jo rtsiradimo iki pasiekimo eiviliiacijoa. - 38 paveiksleUai parodo senove*
žmonin vtftotn* akmeniniu* tarankius. Bit
inu* ir tt......................................................... IO*

Lietuvon Mylėtoja., Chicago. Ilk. 1890, pusi.
283 ir S didelė, mapos. parodančio, vieta*, kur
senovėje lietuviu pratevtai gyveno 800 metu
prieė Krtotaus gimimą............................. 5Oo
©41 ^<gteti>arba Žemės apraėyina*. Pana
Getkie, Nalkovski ir kitus sutaisė Sxerna»,Chi
cago. UI. 18S0, pust <80. Su paveikslėliais. Aiėkiai ir suprantamai aprūko visa musu žeme,
jo. pavidale, diduma ir platuma. Jo. kalnus.
Ju vardu*, augėti, vulkanus metančius U .are
ugni ; i* kokiu sluoksniu susideda žemė, kur ir
kiek joje anglių, geležie^ aukso, druskos ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; ju
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys:
sūrūs, prėski, saldu, ar kartus, koki Juo^ gy
vūnai gyvena, irtu Kiek kurtoje žemėje yru
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
ciai, užsiėmimai, pramonė, ir lieso. ;koki m to.
•tai. sn kiek gyventojų, nabriku. pramonių;
kur koki orai: falėiai. karėėiai, lietu* ar gie
dro.; kur kok. ilgis dieno, ir naktie.; kur vi
sada yn lygi diena ir naktis, kur .šulė per ke
letu dienu nenusileidžia arba neužteka, ir
tt. Preke................................ ..............
12 50
t/daryta
03 OEthnologija arba tr otalas apie žemės tauta.
Pagal Dr. M. Haberlandta paraio šernaa.
Chicago. III. 1908, pusi. 8W. Yra tai svarbiau
sia tnoKsltoka knyga apie visas musu pasau
lės žmonių veisles. Ji parodo visu vieėpatva
liu. visu žemes kraėtu ir net mažiausiu sale
lių žmonis ir ju paveikslus. Apraėo ju kilmes
parva. tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abel-

kunaa plaukai. ap*ele». veidą. 1 bezdiiouel
penatu*. Raita, .renta* .ako: ..Sutvėrė Die
vą. *m<<u ant abroio ir paveikslo .aro,” bet
paivetoua į tūlo imonlu veialiu veidu., mato
me dideli nevienodume, tada nedine kurie ii
1u yra penalu, peveūc.lul Dievo. Kas nori
runai patinti Įmonių i.torija mgnl pentaito
Ii- knye*. Preke neapdarytoe .. ., SU. k>O
Apdaryta graiiuoee ir arutuoee audimo aulatoote.
...413 *oO
071$ Lenkai ir Lietuviai nuo Į2S8 iki 1430 m.
Pansįė nagai ienkižkus istorikus Žemkalnis.
ChicagoTnū 1800, pusi. 04. Yra tai aprašymas
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mės. Kaip lenkai įasielgė su U*”*’’* ,ku«l;
gaikėčials*. Keistučiu. Vytautu iė kitais, ka
perskaito suprasite, ar mum* prteteiy.tr len
ku naudinga, ar biėdinsa..... ............. loo
7OM Raito Isterija. Pagal A. B. fiehnitserį
.utairf šėma*. ChtoacoTlĮL pu>l SOL su pa
veikslais. Aprašo kokiu budu žmonės ruiyti
išmoko, kaip išdirbo ntotj kiekviena žmonių
tauta, koki raitai buvo senovėje, daug metų
prieš Kristų, kada žmonės vietoje mito varto
jo matgeliu. ant šniūrų, ilpiaustymu. ant
medžio, iškapojimu. ant »>nnen». piešė pa
veikslus, ir tik nelabai seniai daė)-' iki Jifdieninlo alfabeto, teip kad pasidirbo sau ke
lias dešimtis ženklelių (literų), su kurtais da
bar gali parašyti kiekvienų žodį U vilkų ąpkalbėti teip gerai, taip ir gyvu žodžiu X ra tai knyga, kuri ištikro žm^ų interesuoja, pa■
rodvdama taip tobulinosi aat svieto ra-

K. J.. Odesoje. 1906, pu.l. 100...;.........

ur^iium mokykla..................................

=r

BALTIMORE, M D.

Wm. J. Morran,

A. L. Graiczunas, PKL G.* M. D.

8. E. Oor. Sharp A Oamden str.
(iminiausiu lail
na, Iklnup
Apdaryta..
031 Apte turtu Udirblma- ParaH Schram. v«rtėS.M., CMeSŪll.. IŠIMI, pusi. 13U. Veika
las *«ilden*iiu« poluUkajackonomlJa.kokial*
keltai* itetdlrb* turtai, kaip jie susikrauna ir
kaip atsiliepi* ant draugijos gyvenimo..«Oo

J. Diemedis, 521 Columbia avė.
J. Luis, >3 Green st

' 3202 So. Halsted Strael, kampas 32ra» ptws. Chicago, III
lundakii?’“1,

BROCKTON. M A SS.
Jonas Pocius,
14 Intervallest

iflO Baudžiava Lietuvoje. Parėti Žmogus, iš
leido T.M.D...ęScaro. lite pusi, Tti. Yra tai
baudžiavos Istorija, kokiu budu ji’LĮėtdVote
invyko. kaip kankino lietuviui, kaip ilgai tve
rė, kada ir kaip tapo panaikinta....-ISo

Jei taip, tnl pirk lota Ant Auburn ulyesioe arba ant 33rd ui. prieszai aiv. Jur
gio bažnyoiia. Lotai dideli, turi dvi
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszai hotuviszka ba*

MCI Dr. J. Basatavičius. Lenkai Lietuvoje. Ii
rusiiko iignldė: V. Gintautas. Chicago, 111.
IS08. pu*l. 41. Šrodymai kaip lepklika kalba
sunaikino ir aufcmoraUsavo Lietuva ir kaip
ji kenkia lietuvystei sulyg iiai dlen*L....lOo

te 7O Dvyniai Važia. ParaM kn. Dembski*. 18leidtrsuviv. Liet. Laisvamaniu Amert Su pa nyciia.
veikslu autoriaus ir. jmveikslėliu Loakoono
grupos, Cbicagg. IU-. 19OL Pasl- <»■ Knygelė Lotu prekes nuo $900 ir augsapatiekta reikalui pakilimo moteriukės. Ji nu
estau.
rodo priežastis, dėlei kuriu moteriuke tapo žeŠile lotai už metu bu* verti 11200. Yra
f mesne už vyri**! ir paduoda rodykles aut j>«
pakėlimo.... lL?... . . „L.į.u....-Boc
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gera, geroje
£60 Aukos Kare* Dievui. Paraše. Jonas Gražy* vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
Chicago, III., 1*00, pusi. 40. * Si knygele ap
rašo kokio* Mada kare* butci kas buvoja rinkti.
priežasčia, kiek jos kaštavo, kiek bledes žmo
Lotu sgentai:
nėms padare ir daro, ir ka* į jas žmonija stū
mė ........... a....:. ............ J.,, t.. .lOo
A. 01szewakis, 924 33rd st.
071 Užmušimas«aro Aleksandro II. ParaSr /• Felix J.Wengierski, 3137 8. Morgan *L
nas Gražy*. Išleido Susly. Liet. Laisv. Chi-‘Į J. M. Tananeviczia, 3244 8. Morgan st
cago. III.,. 1908. pusi. 38. Knygute aprašo ki-į
Įima ir )ankstytua»i Vevoliucljiiko judėjimo i
Rosijoj. kova tu cariznin ir. kaipo pasekme !
to* kovos, uzmušima-minetojocaro... 13c
linu Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piriiny*
Dro L. ySehlain. Iš angliško UguldSį kun. V.
Demtaki*. Chicago. Iii, IflOO. peši. 29,.. .13c
1300 Rankvediž angliškos kaltas. Pagal Ollendorfą. Harvėy, Maxwell ir kitu* suraėė J.
Lauki*. Chicago III.,
pusi. 307. Yra tai i Ir daugel kitokiu vertos daiktu.
praktiškiausia! knyga išsimokinimui angli
ško* kalbo* pafiatn per save ta pagelbo* mo Prlsiusk 2c marke • apturėsi didokintojo. Jo*, audžia t yra įuralvtl trejopu buly Lietuviuką Katalloga.
du: kaip raše*|. kaip taria*! Ūką reiškia. Szi
knyga yra telpgerai sutaisyta, kad 11 jos žmo
gus. nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai
išmokti anglišką kalbą...L.... Sl.HO
Apdaryta .jT.................................. 81.76
13t2H Žodynas l|etuviškal-angliško* kalbos (da.
lis I). Sutaisė A. Lalis, Chicago, III., 1908.
Pusi. 383 Csin rasi visokiu* lietuvišku* žo
džiu* išguldytas angliškai, Kiekviena* žodis
paženklintas kursivoms literoms prie kokio
skyriau* gramatikos ji* priguli. Knygos for
matas 6x9coliu*. Kieti mėlyno audimo ap
darai, sidabritiė* literos ant nugaros 3C ,OO
13*27 Žodynas lletuviškal-angliškoa ir anglįškai-lietuviškas kalbų [abi dūly* — I ir II. L
y.. Kr. 1236 it Kr. 13S8] vienoje knygoje. Ym
tai reikalipgižusia knyga norintiems gerai
pažinti anglišką kalbą. Formatas ir apdarai
toki kaip Kr. tnė....;........... ..-Slt.OO

DYKAI SZITA LIAMPA

Uial (vdyaias traufrt*.
Dr A. L. Gralčunaa MeuvMtetojo dar jokie lipnią U H nOnno pamatymo paaako, ar
ligonis yra ižgydoms*. ar ne; kurį apsiima iigydyU. Ižgyda ■mitai ir už mažą užmobe*t|.

-a
Dr. Gratčuno rados, gavę visada gerą atlyginimą
O^to ritohiaa Ufat ba dUrtumo: ygriAas. JflarUhatir l’attą U9<u.
Valandai priėmimo liįonl^Į katdianir nrdilioma: Jtuo • rpto Ui w va/, eoėar®.

Nauja

Iszgydau in 5 dienas HYDROCELE
■—

V/V
i

Iėgydau klekvteną Mygantį Vartcooele, Strlktura, teipgl užkrečiančius kraują u*nuody
simu*, nu*ilpnėjimą nervų, Hydrocelf arba vyrų iytllka* liga*. Tokia* Kantas oferta* tal
kiame visiems tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir iėdavė
savo pinigu* dykai, vardan parodyti Jog ai turiu vienintelį būdą *u kurio pagelta ant viaadoa
Jus išgydysiu
.te.
Nemokėkite už neligydymą. tiktai už Bgydymą.

Skaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors tatai užtlsenėjuoiu*. ligydau galutinai,
Iszgydau etiudas

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Ir odos ligas, paveiadan: 14 bėri
mu., skaudulius, plaukų nusUn-

Al Ugydau kiekvienų greitai ant
visados Ir didžiausioj paslaptyj

asi iszgržsu aat visais*.

VISOKIOS PATARMES

DR. L. E. ZINS, 247 W. Midlson ir kimpts SugomoD SL, CHICJGOJE.

Dabar Gavene
■* A. SYMKEWICZ
1140 SO. OAKLEY AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Stereoskopus

NAUJI TAUT1SZKI
t** T3 I K

B SC W E— I

I

užtai nusipirkite

I

SS I

Bta

>581 PMlapty* Magijos bei Spiritizmo Ivtenoje
tnolmio. Pagal svetimu* baltiniu* lenkiškai
autame F. JL, lietuviškai verte J. Lauki*. Chiaago, UL, 19Ū3, pusi. 262. Yna tai iėaUkinkn>a* monu darymo. Dabar jau *n monu kny
gomis niek* lietuvio neprigaudines, ne* nusi
pirkę šia knyga atrasite joje vUaa monu ir
barto paslaptis ir jas suprasite, nes ailkial
aprašytos ir paveikslais parodytos viso* slap
tybe* ir budai Ju daryme.................... SOo

VvtAUtSS.

NEW YORK. N. t.
A. Lesnievvskis, 144 E.Houtston St.
į
So. BOSTON, MA8S.
Niliod. Gendroli*.
287 3-rd Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviezi*.
178 Ferry st.
A. Stanelis, 66 Wesc 8L

A. 01szewski
3252 S. Halsted St
Chicago, III.

ADRESAI
x

x

FCRANTON, PA.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Avė.

Prezidentas = P. W. Biritonas
205 W. Oak SL, Shenandoah, PaVice-Prezid. = J. T areli*,
22 Star SL, Ansonia, ConnSekretorius = B. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted SL, Chicago. UI.

WATERBURY, OONN.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? St.

Kasteriu* = J. Skritulskas,
26 Broad SL, New Britain, Coea.

NEW BRITAIN, CONN.
21 Plcasaut 81.,

M. J. Cheponij,

BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. Washingtonst
Jonas Želvi*,
711 W. Lombard st
J. LuiiJ 26 So. Grotu sL

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2nd St.

ELIŽABETH, N. J.
Wm. Boczkus,
211 First st
ffE^TVILLE, ILL

*

V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
MINERSVILLE,
Juozas Ramanauskai,

PA.

ANGLIŠKOS KALBOS

SPRJNGFIELD, ILU
J. Klembausk**,
7 Millrow

Aritmetikos Uzdavinyno

GILBERTON, PA.

J. Ambrazevioziua

Antroji Dalis (prad. mokyklų kursas).

Box4

Veiksmai su skaičiais visokio didumo.

PITT8BURG, PA
Fort. J. Bagoczius, 1914 Aun SL

Kaina 20 kap.
ų

NEW- HAVEN, CONN.

K. Blažuiti*,

217 Forry

A. MACEJEVSK1. Rygoje.

Sl ,

MOUNT CARMEL, PA.
-Jonas Baoi*
Box 541 •
EAST ST. LOUIS, ILL.

Sukrauta pas

PHILADEI.PHU, PA.

M. A. Ignotas,

1038 So.

St.,

r.triiluota, rrfuh.lnriu*. auauka užsukama*
fr nn.tatoma*. Vtrlškas
S* Moteriška*
auk
sootaa, dvigubi Hunt
iug Inkštai. gražiai tškiVtkuola. Tikrai vė
tai telk* rodo. Visur
vartojama* gnšaainbalie tamw ksipe taitteaing*1 įeik* reda»-

Stereoskopai
Paveikslai l«z Jėzaus Gyvenimo.
Stereoskopas arba Teleskopą* yra tai
prietaisą su padidinaneziais stiklui, p*r
I kuria kad žiūrai ant abrozollo, abrozalt*
I pavirsta in naturaliszka paveik*!*, ku

l« Je»»« nyTenimo nno Jo rb-.lmo Iki
. dangun užžengimo. Paveikslai parodo
visa Jesaua gyvenimą kaip Jia gimt,
. kaip bažnycrioje daktarus mokino, kaip
> ji žydai kankino, kryževojo, kaip jia ko| losi isz grabo, kaip ienąe dangun, bat-

nycrios ir rūmai Botlejaus, Jeruzoliau*
ir kišu garam vietų. Per Teloakopa žiū

A. OL8ZEVV8KI
Station OO
Chicago, Iii.

Visi žmonFs užriti k i mums ir musų
gyduolėms, kuriem* duodame teisin
giausią rodą per laiiką dykai.
Kaip iislgydvti Rupturą, Akių ligą,
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Puikus, Saules įdegimą. Didervines, Niežus ir lytiškąjį bruaą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pusą milijono laiSkų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rąžyk
pas mus: J. B. BRUNDZA CO.,
•96-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

Pinigų Preke.
' Iki 500 rublių, rublis po..........................52>
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.....52
Viri 1000 rublių, rubli* po...................... 51|
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c ant pažto kaltų.
Jei nori re, kad pinigai greitai ir gerai
Kauno gub., Aisulkų pav.
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski • 713 W. IBth STIMMT,
CHICAGO, II
ta per ‘Lietuvos*redakciją, adresuodami:

Marija Dowiatt

*024 33rd

Excelsior VVatch Co.
•00 Central Bank Bldg.,

knyga „Vadovas In Sveikata”.
JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, lai skaityk „Vadovą In Sveikatą”, o viską itaiikin*. Be *Mkta*
reikalauk Ir skaityk tą knygą, no* tai yra veikalas, kokio nė jok* daktaras, M Institutas, lietuvilkol kalboj neįstengi atlikt,*a*
gaudagraiius, kurie vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardai* Ir Companėms, suviliojimui žmonią su bergždžiais žaddjkBMisML

dipliomuoti daktarai spėrijaJistal; atėjus asabižkai, arba apražiu* ligą iiotuviikai — jie ittyrinėja, kad apsiima, tai ir ttgydo
pritaikytalypMtai* kiekvienam sergančiam prie visą ligos apsiroiiklmą.
Kad ta* Instituats b* apsirikimo pasekmingai iigydo nuolatines, užsendintas (cbronitkasi, vyrą Ir motorą visokasi
paslaptingas tytilka* ligas Ir tas, kurią kiti neįstengė ligydyt, tai liudija ii daugelio pačią ilgydytą žodžiai, kuriuo* pagN
leidimą čia talpinamo.
tetom » pBorKaomav sr bssTsaaM!

DaViMtaiuseas PaorMoaiau laarrrtrrol
Kuo pirmiau* kaip žinoma, Jums aprašyta
liga. kurt per 7 melu* mane vargi ao; didutis
skaudėjimas kairiam Sons, krūtinėj ir vaikš
čiojanti skausmai po vi»ą kaną, sunkus kėli
mas jog aš nė pavaikščiot neg alčJau, o aat
kairiojo šono visai gulėt negalėjau, netik
abelual buvau tiusilpnėjus, bet ant proto su-

nė mirus Nor* gy džia** pa* daug daktarų,
bet liga vis ėjo blogyn: visai nuturėjau vllttes
iėgijtmo. o kaip apstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirsdavo kankynė*. Bet kaip
pas jumis atstladkiau ir atsiųstus vaistus
ėmiau varto*, tai belstą kovą savyj* pajutau,
turbut tai vaistai «m lig* kovojo, bet kad var
toja* pagal jus pamokinimus, tai netrukus
pasijutau einant geryn ir geryn, odatarnon
po suvartojimo vaistų yra ket arkos nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai iigy.
dyta. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatų, tų brangiausia skarbą. siuuėiu jum* tuk.tauė|us padėkavonlų.

4|89*>lllou .*3

Cieveland.

*,

NAUJAUSIAS

Teiksitės priimti iirdlngų ; adėksn^teir pagarsinkit vietai, ne* jei ns J«

daugelį visokių gydytojų >•:.kiaus ir )l* ■*.

nuo: skaudėjimų ir sutikau* kvėpavime kte
tlnėj. dieglių ėonuose. rankose, kojom fr j*
visu* sąnarius, kaip ir skrep’iavimo teip b.
tar.o plaučiuose, teipat pūslė*. Inkstų Rggg
kaip ir lytiško telp abelno nu*JpoijkM0B
įgavau per Jaunystės klaida*. Per jus *W***ą
ir grynu* vaistu* bevartojant paUkaa tap
sveika. kaip niekad nc.irgpi ir ant rūkote**
dymss

kelio

kur

apturit,

r

vaa j* Sveikatą**. budo visada sveika* ir Žt

V. B. įtaiką* aaiaiena).
Nox SS, Crr«ted llutt*. Colo.
Kurį al*k* nelatangė
nuo uŽM-udyto* rvumatizmo ligm. vaikščiojančių dirglių
(ikau.mų) po via* kana ir uit vi*oa *veik*to*
sunykusio, biunčia viela žird(ogiausią padė
ka.onc už iėgydj m* ir savo paveik*l| — pUnai iikya *v»iku per Dr. OiIIn. M Init

g»-ru» darbu*.
Su guodone
M. Taboro*
711 Wa«hlngton *U,

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

JTAV°RAI

ISZRADIMAS

JMaljjios

DERMATOLOGIJOS moksle.

Daugybė odo* Ilgų paeina nno
r
'r ‘ J‘ ul»> »lk\ tuo ir uz.ikre•KSCmgA titnoteipgl ir nuo vidurinių ligų.
Dauguma* gauna pučku*. pleis
kana*. *lliikima plaukų, plikimą
nėr apalleidimf. Gjrdcni |>a* ueaįtekančiu*
daktaru*ar agentu*, kurie tik pinigu* U*ilioja. o |>askul rąžote mum*, kad ėmėte daugy
be gvduolių II įvairių apgavikų ir pageliai*
nkgarota ir sakote, kad. gal. ir musų gidu<>lė*
negelbės. (Taigi meldžiame nuimi uarodjti,
kokis žmogus likuti n>u»ų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančiu* originališkų vadėk a vočių ir ta galime ant *ud<> prisiekti. Tegul
bent viena* daktaras parodo mum* tiek p«*dė-

Chicago

riame matai czlelas grupas žmonių, trio-

' bu Ir tt. telp kaip juos matytumei gy1 vu*, kur nors beveikianeziu* savo darba.
M..iUdm..nt
pn'lk.1..

Feliz J. Galmmas, 537 Colltnaville Avė.
BROOKLYN, N. Y.
E. Froomes,
73 Graod st
Diržulaitta, 155 Metropolitan avė.

užgimimo, su visoms augančioms permainom* motinos žyvate.
Toj n*ujo| didėlei knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką surink®,
plačiai apkalbėta, ii abiejų pusių, apie ką dar nieks iki Lol telp aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepalikim kaip u

Railroad
Laikrodėlis

P. MIKOLAINIS
Sta. D.
Now York.

Atspauzdinta P. Ma^zioto

sveikatai, kur ir kaip l&sigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
Ta knyga paradyta lengvai ir ai&kiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
Ta knyga „Vadovas to Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuri* prisius 10c. stempom* už prisiuntimą (radrem
Ta knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniem* ir jauniems, sveikiem* ir sergantiems.
Tą knygą kuri* perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir d&ktariSc^
moksle apsti vieš.
To|e knygo|e apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, pasodan t i visas ypatybes
aubudavojimo-žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apsireiškimo jty

Aat 17 Akmena Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 lest 34tb st, Nei York, H. I.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::

WORCESTER, MASa
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.

Dovanai.

Jei tau nieks nepageit-eic. asaMikai ar per laiikų atsilauk apraiant liga — busi ligydyta*. Vaistai
itatanttatįaml po visą Amer ką ir kitas dali* svisio. Slaptybė tventai užtaikoma. Raiant adresuok:

Mes turime daugybe ir avietiszku pa
Sujištarimu kiekvieno angliiko žodžio
lietuviškai, kaip tai: beast (byst) žvėris; veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu
eight (eit) aštuoni; eye (ai) akis ir tt. 174 miestu, bažnycziu Europos ir Amerikos
puslapių, su prisiuntimu $1.25.
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI RAŠYTI, lėlius gali gauti pas mus už 81.00, o te
be pagelbos mokintojaus, 24 puslapiai, leskopas viena* yra geras ant visokiu
su prisiuntimu 10c.
paveikslu. Viena* Teloakopa* užtenka
Pinigus reik siųsti “Money Orderiu”
ant tukstanoziu paveikslu.
ant Šio adreso:

Bok 15,

(205 didelių puslapių).

Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins,
daug naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta
DIREKTORIŲ DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTO.

3321 AtfbtiMrAYO^ 'Chicago, III-

rint matai viską taip naturalisskai, kaip
kad butumoi toje paczloje vietojo ir
KASOS GLOBĖJAI:
vteka matytumei. Teleskopas su 25 pa
122 Essex SL,
A. Ramanauskas,
veikslais kasztuoja $2.00. PrisiuntiLawrence, Basa.
mo kaaztus mes apmokame. Nusipirk
824 Bank St,
A J. Povilaika,
viena Toloskopa su 25 paveikslais, o tu
Walerbury. Cona rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovoa kaip
Knygius = M. Paltanavižie
kad ka kita pirktumėt už 850.00.
15 Millbury SI
Worcesfer, Mas*.
Pinigus prialuikie per Money Ordery
ar rogistruotoje grometoje adresuoda.
mes:

GRAMATIKAI

PIljTSBURG, PA."

Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.
I. M. Alaskelilinas. 2131 Forbes st.

Sztaki, ne* labai iėtružkes, o pas jį gv
lim* .itsivėJi ti. lies
ji* turi puikų, Laitą
bavartka alų, gardžią rusk| cJiUSeną
arielką, cigarus net
Kilst ant*, oitaigė
rus gauni žmogus
puikų užkandį kiekvieną dieną, tai tau
negaliu ilgiau w tamista kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubinu*. Prie to ji* turi
puikią salą veatuvčma. mitingam* ir pa
klauso luekvteao, o ypaA ui vertėją susi
kalbėti aagliAkaė.' Ateikite pa* mane, o
ai jums puta mama I u ui dyką visokiuose
reikaluose >rprovoM. Aivaiiavę ii kitų
miestų gali gauti geriausią nakvyne.

Prekd 35c kožnas.

CENTRALIŠKO VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

8HENANDOAH, PA.
Andriu* Maczia, 131 S. Mainau

*4

2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas,
.
4,
4, Didi
Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių.

__

. BROOKLYN. N. Y.
Etan. Rinkewicxlus, 73 Grand at

Nugi pas Petrą

-

.

Nusipirk po vieną Šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui
... ul»zewski
924 33i(l 0. Chicago,III. mą.Prisiųsdamas pinigus adresuok

“LIETUVOS” AGENTAI

Ra u lai kur tu begi?

Petras Szlakis,

rT
!jlsSnl Lietuvos Kunigaikštis
poteriais,
I

Vadovas in Sveikatą

bosi tai nors nė ką kalbėti.
Jol įsu telp sorgl, kad be tam tikrą gyduolių ir sumanios daktarltko* pagelbės negali būt sveikas, tai DU COLUM
MEDICAL INSTITUTAS yra seniausia* Amerikoj*, kuriamo apart vadovaujančio Protedoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS pa

Ofiaaa Vidurinio** yj: Room 300 Ralian** Building, 1OO Ca. Stata Slrnat.
OFISAS KLINIKOS II LIG0NBUC2I0 LIEKASI TAS PATI

C- St. Germain Delnažinyitė. *k tareikslčitai* “ ■ ■ W
w
■■
Surinko ir išguldė ii svetimu kalbu J. Laukta, |
Chicago, III, 1904, pusi. 412. Kojrgos formatas
___
Dabar
tik iŠčjo
po spaudos
6x9 colius,
ant viriau*
apdaru školioraota*
p*- | la
veikslas bnrtisinko
burtininko ruimo?*
ruimo. Yra tai didžiaudidči^ii- Ka: Drai1!(. tautiški Pavpikclai Cah
aia ir pndstižkiaosia knyga rnouu, burtu irdel- Dai Krax,is laUUSKl raveiKSiai <aD
nažinystės mokslo........ ......... ..T..... IU
OO roz3.i)
Sii.oo
Apdaryta.
*" '
— ——
.13.50

miški. moksliški ir drautrijiėkai politižkl An
tra laida su priedu, Chicago^ £11., 1901. ^uSL Į

KALBU LIETUVliKAL

Specialistas motėm ir
______ vyru liiru.______

Priėmimo valandos: Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

1519 Priedelis prie lietuviško klausimo. Chieago. Iii- 1906, pusi. M Politiškas Liet avus
klausimas....4..................
l£5e
ir»l?» Nauja* Pilnas Orakulai srba knvga bur-

14SO Tikyba ar mokslas’ Tyrinėjimai tikėji-

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimus gimdos, skaudėjimus
pečių, balt ligą. pagal mano meto
do* sutaisytus vaistus išgydau pasėkmingiausiai.

Sergantlejie dusuliu, bronchitu
arba džiova lig j domi galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimų O x a 1 i n o garų.

DOVANAI!

Knyga
Ta knyga skaitytojui ir klausytojui suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems

’

PLAUČIAI

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.

14PS Lietuviškas Sapnininkas, surinktas 11
daugelio svetimtautišku sapnininku ir surėdy
tas pagal tikra persiškai egiptiška sapnininką
— su *10 paveikslu ir aprašymu planetų bei
paslapčių, kokia* senove* žmonės vartojo inspėjimui ateit**. — Geriausiai išguldo viso
kius sapnės; Chicago, Iii. 1895. pu»T. 806 6Oc
Apdarytas....,....,.
06

1Ž271> Liet u v tikas Lementoriua iu
katėk urnai* ir mistranturu. Vilniuje, IMS.
pusi. 52........... j........ . .............................. 15e .

(t V p«0*^l"<S» «¥*•**)
ir tkaužejlau

~ b0 josiu garsiuiiu

■__________________________ _L

m—«

NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKĖLE PO NR

13120 Žodyną*. Tas pat* kaip Xr. 1327. tik pil
nai apdarytas I brangia, gražia morokko oda
[čia audimo pėra nė blskjo]........87,00
18012 Gyvenimi* Šv. Tėvo. Popiežiau* Rene1 dikto IX, val<teiu*io apaštališką sostą Ryme
nuo 1033 iki liM4 metų. Ka* nori pažinti po
piežių švemanyta, tegul perskaito šitą knyg*lf......... j ...... .... j........................ J26c

Didelė

Daktariika

DR. K. ZURAWSKI

13‘-2M Žodynas angliškai lietuviškos kalbos
[dalis 11]. betaisė A. įgalia. Chicago, Ui.
16C5. pusi
Čia rasi visus angliškus žo
džius išguldytus lietuviškai. Pri*> kiekvieno
angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
kaip žodžiu* Angliškai tarti, teipgi kiekvie
nas žodt* Įuužnklinta* kursyvoms literoms
prie kokio skyriaus gramatikos jis priguli.
Knyga* formatas 6x9 coliu*. Apdarai, nuga
ra ir kampai dkutos. gražios morokko skuro*.
šonai audimo, ant nugaros parašas auk
so literoms, lapų kraštai marmuruoti 6-4.00

tu m< nu ir visokiu paslapčių, ir praktiška C.

'r**' lr

Vr'T aeaiČu.ą, P* daSTriteMt

Ar nori ger» Ir irerąje vietoj .
r
Lota?

Paslaptys laimingo ouvcni

Prane4u Tautiečiam* kad reikalaujant gerą daiktą, k. L
La,kr**Mią, Lenciūgėlių. Žiedų, Fonografų. Armonikų ir

kitokių visokių daiktų. Pirm* negu eisite pas svetimtautį, užeikite |

mane: '4 k'tų

J M IIHUNDZA C’o .Chemirt

parašykite laišką paduodami savo adresą tai ;

siųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovi*

Ygffiyplšy

katrame yra žirniai visokių daiktų paveikslai ir kainos) prekės.

i Expressą arba pačtą.
žvilga, tai to pagelbėti negalima.b*t jeigu jaunaa.oturi retu* plauku*, o ant odo* matjtk*
maži plaukučiai, tai tam galima auteikti pa
gailiu: plaukai uėra grybai —viena diena neit
dlg*. AUižaukiantiem* nu*lų*tme dyka in
formacija* »u plačiu * prairtu u.
ne»iuli>me pritiaprre tavo gyduolių, tebinga* dakta
rą* to nė viena* nedaro. Ka* nori pertltlkrinti tegul raėo pa* n>u». Aiireta*

prekes

|W at-ijas katallogas!

Ii kitų miestų, apstoliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu
i metai praktiko* Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davada. I

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST.,
*
CHICAGO, ILLIN0I

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodoėaiems Kunigais* isrdir

Guodotiooms tau tiszkoms ir balnvtineans 'draugystėms iszdirba
0FFI8A8—Kampa* 81-mot ir
South Halated Gatvių ::::::

CHICAGO, ILI
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Traukia

dantis bk

jokio

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas^

3255 S.Halsted st.,

Chicago, UI.

Gydo visokias ligas motoru, vaiku ir
vyru. Taplgi turi didele praktika ir gy.
do pasekmingai visokias limpanczist
užsisenejusias ir paslaptingas vyru ligas
Daro operacijas pasekmingai.

Kertae^e, Atnerikoaiszkae
Weli«was, Bzarpas, Jaostas, Kukardae, Ženklelius,}
(
Kepures Ir dėt MarszelkuS tSHK <
parėdus.
Vu^C-u-u-3-^-u-'

ba:- Kapas, Arnotas, Pabūtikus, Albas, Stulas irmsutbaž

įnyūnia* parėdus. Visoki darių at
lieka artistisrkai in laikj.
' Noredamo* guodotino* Dr-irs.
arba guodotini Kunigai, kad ]*«■
darbe* butu prideranciiai atlikta* ir tuom tuszelpti sawo tautetj, paveskite ji tikrai
lietu waiti&L

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DIrhion St,

Chicsgo, DL

Darba gvarantuoja. ::

Orūl^Gojarpos Maskoliszkas Tiesa Olisas
ir Viešas Notaras.
F. P. Bradchulis
ĮVIaszipoS'
ATT0R8ET fcCOUNSELOR at LAW
Pigiai!

3246 8. Halsted St., 3rd Floor.

Chamber af Coaanerc* Bldg., Room 709
S. E. Corns* La Šalie and Washin«ton Street*

CHICAGO, ILL.

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Meniną.

Maszlna Odeli Ty pevrriter No. 4,
Lietuvy* adtuokatas, baigęs mokslą
jurispriMteDCijM čia Amerikoj. Veda
visokia* provaa, civiliika* Ir krlmina1 iškas, visuos* teismuose (guduoee).

kurios ikssioloi preke buvo 810.00, dabar
ja galite pirkti už................. ............. $6.95
Mat mes nupirkome nitu maninu
1000 isz vienos subankrutyjuslos firmos
Gyv. 31110. MaMMSt, arti Simo* gatvė*
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
glal. Maszlnos yra naujutėlė*, tik ka
isz fsbriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamoe
Išgydyti MPmi eiti pas barzdaskntj*
maninos, tai pirkite dabar pakol pigioo,
nes kaip sai 1000 tozparduosime, tai jau
kitu taip pigiai negausite.
Brltya netari jokiu minkėtų nė kietų vietų ne
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
trapi. lygi ir gera, ftkint* pigai Ramburg meto
kasstu^ja po 810.00. Tai
pirkite da
bar pakol pigios yra.
S?iT?*
“Mal yra lygiaikieta visose vtetoe*.
Gausite jas po 86.95 pas:
Taigi, aėnH-ny* Hsmbure-Magnetlc britvos yra
tvirta*, kieto* tr laukio* Almeny* niekad* n*1uiA. OL8ZEV8KI,
>91 83rd St
Chicago, III.
ou8™.*?“®*’ •»« Hsmbnnt Mggnetlc brttv* yra *mogumte o n* chtrurgiėk* operacija. Jeigu tamista
stilkralyti nuo papročio eiti ka* *yk pa*
liVii,d^k.u^. **«*te»eTlm>k vtenat.tų brltvų1^

Hambinrg-Magnetie
Britva.

Mes padarome visus iegal *zku* do
kumentus: užtvirtinimus, perdavimus
pilnu tiesu, pardavimo kontraktui, ran
do* kontraktus (leaaua).
Mes atjiesskome pinigu* ir paveldėta
turtą senoje tėvynėj*.
Mes parūpiname p ta*portus areimy*
nomi, atvažiuojancsioms į Amerika.
Mes prastai i na m e visa* bylas (pro*
vos), Užkilusia* iss priežastie* i e .loji
mo karlumenen Maskolijoje.

| » I prisius savo tikra varda, $
| | I varde, adresa ir pora mark
III Naudingas, reikalingas M

III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi aprasrytnai apie sff’’
200 visokiu kuniszku ues velto?
vyru moterų ir vaiku, l5****^
pradžia, priežastį ir į ■asekmesj
ir pasako kokias gyduoles navMĮ
Telpa paveikslai ir prekes v*®*
naujausiu elektro-gs dancrįu 8
ratu, Roberiniu daiktu, M*^*
Aparatu, Brukuojamu ir
mu Masrinu, StereoskopO ‘r r
Paveikslu, Armonikų Koncertu
Britvu ir daugel kitokiu kotu
reikalingu daiktu. Raszyktuop

D. LABUNSKAS
810 Milsvnukee Avc„ Room 208
CHICAGO
.
.
ILLINOIS

„LIETUVOS ŪKININKAS“

Kozminaky & Yondorf,

Salt Lake City, Utah

i | I Bus nusiustas kožnamktt

Visokius reikalas atliekame su
vietiniu M ta k oi įjos Konsullu.

Lietuviu Demokratu Partijos Lai k rau
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms.
Isseina du kartus per savaite isz Vii
niaus, Lietuvoj.
Jame telpa teiaingoe žinios iss visos
Lietuvos ir kitu krautu svieto. Lietuvoj
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50
Kam yra miela prigimta esatis tėvynė
73 Dearborn Street.
Lietuva, tai uidrassykit minėtąjį laikBanklerial.
rassti, o žinosi* kas ten dedasi dabarti
Mf« akolijame Pinigus ant tnrtenyblų Ir jei niame revoliucijos laike. Vienas num.
^persitikrink pat*. Frake
ta rengteai tartenybf pirkti, mg* *u dnaupmu ant pamatymo S centai Adresas:
prtgelMaime, paskolindami tau dalį pirkinio pi*

Visai Dykai
Didžiausias Kataliogs
Lietuviszkoje Kalboj!

M. J. Damijonaitis,
8120 3.Halsted at., Chicago, IU

Iiskirpk uita. Užpildyk ir pri»iu»k ®'
dviaju dienu Didžiausia* Lietuviuką* K:
Vardas..............
Adresą*....... .
Miestas ir State

m

John’* Supply Hous
NIluStltiM, ' tMf

